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  تنفيذيوجز م
  

معات تدميرًا للمجت الظواهر االجتماعيةمن أآثر ، وهذه مسّلحة أهلية اتنزاعحاليًا المنطقة العربية  تعاني  
 اتزاعنغير مباشر وبدرجات متفاوتة،  بشكلأو  ةنصف الدول العربية اليوم، مباشريعاني و  في العالم الحديث.

 ة. على الفقر وسلوآيات األسر المعيشي اتنزاعقليلة هي المعلومات المتوفرة حول تداعيات تلك الولكن مسّلحة، 
   والتنمية. اتنزاعفي هذا اإلطار، تبحث هذه الدراسة في العالقة بين ال

  
 األمد ويلةططبيعة المستعرة الفحسب في المنطقة العربية  اتنزاعدراسة الديناميات الحالية للال تكشف   

إلى  اتنزاعال ديناميات دفعتقد وعبر الحدود الوطنية. ها تزايد ترابط، ولكن أيضا اتنزاعالفتوحة لهذه والم
شبه  ها يّشكل، وبعضتمامًا محليذا ترآيز في المنطقة، بعضها ًا بوشن حرت الدولغير  من ةفيعن ر جهاتظهو

  .متينة عابرة للحدود الوطنيةشكل شبكات ها اآلخر يوبعض ،ائتالفات
  

الجماعات المتمردة وانتشار اإليديولوجيات  بتفتتمقترنًا ، ةآموالعجز في الحأوجه تراآم قد أطال و  
أثرة تاألدلة المتزايدة من البلدان المتشير صنع وبناء السالم. وقوض الجهود المبذولة لو اتنزاعأمد ال ،المتطرفة

النمو االقتصادي تقوض تلحق أضررًا جسيمة بصحة المواطنين ورفاههم و اتنزاعالهذه أن إلى  اتنزاعبال
للمنطقة بة بالنسو. اتنزاعخطر تجدد ال اتنزاعآثر من ذلك، تزيد الواألظم السياسية وتطبيق حقوق اإلنسان. والُن

  .وهي ذات طبيعة إنسانية واقتصادية وسياسيةعلى التنمية هائلة،  اتنزاعللسلبية النتائج الالعربية، 
  

، ية متميزةتنمالالمنطقة العربية بمجموعة من عوامل ، تتميز اتنزاعسلبية للالتداعيات الاإلضافة إلى وب  
طة ونفقات عسكرية مفر ،مرتفعة شاملةالعمل، مقترنة بمعدالت بطالة في قوة تشمل انخفاض مشارآة النساء 

  .المبالمقارنة مع بقية الع
  

، آبر عدد من الالجئين في العالمألالمنطقة العربية موطن ، األول هو أن اثنينتجدر اإلشارة إلى تحديين و  
باب شالتحدي الثاني هو تضخم عدد الوعدم االستقرار السياسي؛ و اتنزاعن تحديدًا بسبب الوالجئهم والعديد من

. سنة 29و 15في البلدان العربية بين في المائة من السكان  30أعمار  تتراوح ،المتوسط في –بشكل غير مسبوق 
ل بتوليد فرص عمل وُسعن عاجزة تزايد على نحو مالتي أصبحت لحكومات المنطقة  مشاآلهذه العوامل تسبب و
توفير مرهونة بعدم االستقرار و اتنزاعالالشباب أن يحفز تضخم عدد إمكانات و. خاصة للشبابكريم، العيش ال

   على وجه الخصوص. ،العمالةوفرص فرص التعليم 
  

على ة معدالت البطالرتفاع ال ةإحصائيداللة  يذ تأثيٍرما يشير إلى  المتوسط فييس هناك في حين، لو  
حدة ين بانعدام الفرص المتاحة للشباب والبطالة وتفشي هامة بين التؤآد هذه الدراسة العالقة الوثيقة و ،اتنزاعال
ويات البطالة. مستارتفاع ب ترتبط ارتباطًا وثيقًاحدة األآثر  اتنزاعأن الآما تؤآد في المنطقة العربية،  اتنزاعال
   .ربأآبقدر بين هذين العاملين يزداد االرتباط البطالة، ارتفاع زداد يو اتنزاعزداد حدة التما لآو
  

 اوتبعاته اتنزاعللسباب الجذرية غنى عن فهم األ وأنه ال مثيرة للقلق، الوجهاتهذه من الواضح أن و  
  لمستدامة.التنمية االقتصادية واالجتماعية اإلى التوجه و اتنزاعللتخفيف من اآلثار الخارجية السلبية للأفضل فهماً 

  



 

  العربيةفي المنطقة  طويلة األمد اتنزاعال  -أوًال
  

 ين أنها مستعصية علىبوتفي المنطقة العربية  اتنزاعازداد عدد العلى مدى السنوات الخمس األخيرة،   
  . عدة حّل ألسبابال
  

  ، لمفتتةاالسبب األول هو صعوبة التفاوض وتنفيذ اتفاقات السالم في بلدان تكثر فيها حرآات التمرد   
عشرات  2011منذ عام ، ظهرت ًالمث، ففي ليبيا  إجراء مفاوضات متسقة.، إن لم يكن استحالة، ما يؤدي إلى تعّسر

تنسيق فيما تسعى جاهدة إلى ال إلى تحالفات تفتقر إلى التنظيماآلن اللجان المحلية السياسية والعسكرية، تحولت 
  .بين أعضائها

  
، ئية"إلغا"أو  ئية"إقصا" عقائدبنى من غير الدول تت العنفيةالفاعلة السبب الثاني هو أن العديد من الجهات و  

 الفئات وفروعها الخوض في تسوية سياسية أو ضبط بالنسبة لهذهولقاعدة والدولة اإلسالمية في العراق والشام. آا
  .اتهاخاطر بانهيار تنظيمأن تالنفس مستحيل دون 

  
حة والمجموعات المسّلوالسبب الثالث هو أن الفظائع وانتهاآات حقوق اإلنسان التي ارتكبتها الحكومات   

  .صعوبة التوصل إلى تسوياتزيادة وبالتالي إلى  ،على حد سواء أدت إلى زيادة تطرف هذه المجموعات
  

متتالية من الحكم االستبدادي أدت إلى ترآز السلطة االقتصادية والسياسية  ًاوالسبب الرابع هو أن عقود  
ق على اإليرادات الخارجية؛ وقيدت الحريات وحقووعلى االستخراج ؛ وأنشأت اقتصاداً سياسياً قائماً القلةفي أيدي 

   .والدولة الشعبوالنخب الفئوية لثقة بين لانعدام نجم عنها اإلنسان؛ وأنتجت مجتمعات مدنية ضعيفة متعسرة؛ و
  

 ة.في المنطقة العربي اتنزاعأدت إلى إطالة أمد الالتي ساسية الدافعة األعوامل هي الهذه األسباب األربعة   
يؤدي ا مالتنافس االستراتيجي بين القوى اإلقليمية على مناطق النفوذ،  ويضاف إليها عوامل خارجية ثالثة هي:

 ي زعزعذ، البقيادة الواليات المتحدة والترآة التي خلفها غزو العراق واحتالله ؛يةوعلن يةسر اتنزاعإلى 
 هيئي، حيث اتنزاعوآثار الجوار أو امتداد ال احتدام العنف الطائفي؛ إلى ىمؤسسات الدولة الضعيفة أصًال وأد

في بلدان مجاورة، سواء بشكل مباشر آما في حالة العراق  ىخرأ اتنزاعفي بلد ما ظروف نشوب  نزاعال
والجمهورية العربية السورية، أو بشكل غير مباشر من خالل تدفقات الالجئين أو تراجع النمو االقتصادي أو 

   .تأجيج التوترات السياسية المحلية
  

نافس تدفق الالجئين، والت اتخذت شكلعديدة، تابعة  الفلسطيني إلى آثاٍر-اإلسرائيلي نزاعآذلك أدى ال  
 2واألبحاث األآاديمية 1السياساتدرك وت بين إسرائيل والدول العربية المجاورة.الدورية  اتنزاعاالستراتيجي وال

رر قما أن تخمد بسرعة تنهلية األب وحرفال .األمد طويلة اتنزاعللعوامل الخارجية في الالمقرر الدور الحاسم 
  .3للمقاتلين المحليين ترعاها وقف دعمهااألطراف الخارجية التي 

   

                                                 
  .Dobbins and others, 2013أنظر مثًال،   1

  .Balch-Lindsay and Enterline, 2000أنظر مثًال   2

3  Connable and Libicki, 2010.  
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  األمد في المنطقة العربية ةالطويل اتنزاعسمات ال  -ألف
  

 في السنوات اتنزاعالتأثرًا بمناطق الأآثر  لمنطقة العربيةابالمقارنة مع المناطق األخرى، ما زالت   
بين يو . 4ًا داخليًا واحدًا على األقلنزاعفي المائة من البلدان العربية  41، شهد 2013و 2009فبين عامي  األخيرة.
ية العربية الجمهور ، آما فيزيادة الترابط فيما بينها عبر الحدودبلدان العربية الفي  اتنزاعديناميات التفحص 

  .على سبيل المثال ،السورية والعراق واليمن
  

 ،حسبف تمارس حرب العصابات باستخدام أسلوب الكر والفر المسلحة المختلفة المجموعاتهذه لم تعد و  
ل في آالموص ،على مدن رئيسية تهاسيطر تبسطوتقاتل عبر الحدود وعلى امتداد مناطق شاسعة، بل أصبحت 

، وما حدى ببعض المعلقين إلى طرح العربيعلى نظام الدول تحديات آبرى  ما يطرح ،العراق ودرنة في ليبيا
غير أن  . 5على االستمرار الحرب العالمية األولىالحدود الدولية التي أنشئت في أعقاب درة تساؤالت عن مدى ق

مرار. تتغير باست األراضي في الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمنهذه المجموعات على سيطرة 
ن م اإليرادات تأمينعلى  مسّلحةال مجموعاتإذ ترآز ال، إّن حكم المتمردين هو حكم ضعيف وقائم على العنف

  .المخدراتالبشر وب واإلتجاروالموارد الطبيعية والخطف والتهريب ة الخارجيرعاية الو عوالري
  

   المتطرفةواإليديولوجيات غير الدول  من العنفيةالفاعلة  الجهات  -باء
  

نذ مازدادت هذه الظاهرة ، لكن عنفيةال المتطرفة للحرآات ساحًةأمد منذ تشكل المنطقة العربية ما زالت   
وترزح   .2011االنتفاضات العربية في عام  بدءو، 2003الواليات المتحدة للعراق في عام الذي قادته غزو ال

في  هاضبع، التي ينحصر المتطرفة حرآاتالمئات أعمال العنف والحروب التي تشنها المنطقة اليوم تحت وطأة 
متينة طنية وعابرة للحدود الشبكات اآلخر  البعضينشئ و، ات هّشةتحالف بعضيشكل الفيما ، نطاق محلي معّين

  . ارستمرتتوسع با
  

أمين ت إلى المحلية المجتمعات سعيًا منردًا على ضعف الدولة، تشكيل مجموعات مسلحة يكون آثيرًا ما   
نظام القذافي في عام  سقوط أدىفمثًال،  .أو ال تتوالها عجز الدولة عن أداء هذه المهمةة لنفسها عندما تحمايال

ية وفي وخالل الحرب األهل  .حرآات المتمردةالعليها سيطر تإلى تقسيم ليبيا إلى مجموعات إقليمية وبلدية  2011
   لعام.أدنى من النظام ا حّدتأمين ل األحياءتحرس الفترة التي تلتها مباشرًة، أنشأ المواطنون ميليشيات وطنية 

أنشأت آتائب ثورية قاتلت القذافي ونادت بإيديولوجيات فقد ا المجموعات األآبر واألآثر تنظيمًا وتجهيزًا، أّم
تمدت اع ،نظام القذافي سقوطجزئيًا مع انهارت قوات األمن والجيش بما أن وشتى، منها السائدة ومنها العلمانية. 

 هذه الكتائبترسخ العشرات من ونتيجًة لذلك،  الداخلي.حكومة ما بعد الحرب على هذه الكتائب لضمان األمن 
عب إحالل صجعل ويجعل من ال ام ،الفئوية جزءًا ال يتجزأ من الديناميات السياسيةفي المجتمع الليبي وأصبحت 

  .فستينمجموعتين سياسيتين متنافي الكتائب وحلفاؤها قد اندمجت هذه . والسالم في ليبيا
  

أسرها ب أمن المنطقة العربية عنفيةالذات اإليديولوجيات المتطرفة  الدول غير من الفاعلة الجهات هددت  
 من المستحيل، التنبؤ بأفعالها أو التفاوض معها للتوصل إلى تسويات.وربما فمن الصعب جدًا،  .طراخبأقسى الم

والمجموعة الجهادية الرئيسية األقدم عهدًا في   ويطلق على هذه المجموعات اسم "الجهاديين" أو "التكفيريين".
 من القرن الماضيالمنطقة هي تنظيم القاعدة الذي أنشأه أسامة بن الدن وأيمن الظواهري في أوائل التسعينات 

                                                 
4  Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), 2014.  

5  Gause III, 2014.  
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قام بسلسلة تفجيرات في الشرق األوسط وأفريقيا، قبل أن يشن هجوماً آبيراً على الواليات المتحدة األمريكية الذي و
آلها في أفغانستان،  ةدووجمالمجموعة األساسية للقاعدة، التي آانت ُدمرت وقد   .2001أيلول/سبتمبر  11في 

لكن بعد أن اجتاحت الواليات و الذي قادتة الواليات المتحدة.، بعد الغزو 2003و 2002الفترة بين عامي في تقريبًا 
وبدأت فروع   نشاء فرع للقاعدة في العراق.إفي ، نجح أبو مصعب الزرقاوي 2003المتحدة العراق في عام 

أخرى للتنظيم تنشأ في شمال أفريقيا (القاعدة في المغرب اإلسالمي) وفي المملكة العربية السعودية واليمن 
أصبحت هذه الشبكة اإلرهابية عبر الوطنية في موقع  ،2011 عام بحلولو  (القاعدة في شبه الجزيرة العربية).

لمرتبطة ت التنظيمات اخرّسوهكذا يسمح لها باستغالل االضطرابات السياسية التي تلت االنتفاضات العربية. 
في المنطقة، وال سيما جبهة النصرة في الجمهورية العربية السورية وأنصار الشريعة في ليبيا  اوجودهبالقاعدة 
  .، أعلنت حرآة الشباب الصومالية الجهادية والءها لتنظيم القاعدة2012ي عام وف وتونس.

  
تنظيم الدولة اإلسالمية أو "داعش"، الذي آان في البدء فرعًا  وهفالتنظيم الجهادي األحدث واألبرز أما   

سلطته على ، 2014بعد هجومه المفاجئ على شمال العراق في عام  ،فرضفقد  من تنظيم القاعدة في العراق.
حيث أعلن الخالفة وبايع أبو بكر البغدادي خليفة، وسعى  ،جزء آبير من العراق والجمهورية العربية السورية

وهو يجمع إيرادات ثابتة من  .ومجلس شورى خاصة به وعملة وتشريعات تنظيمللمؤسسات تابعة  إلى إنشاء
الذي يدين  2199ى صدور قرار مجلس األمن وقد أدت هذه األنشطة إل الضرائب والنفط والنشاط اإلجرامي.

منظمتان هناك اآلن الدولة اإلسالمية العديد من األعمال الوحشية، و تنظيم وارتكب تمويل هذه المجموعات.
  س).في ليبيا وفي شبه جزيرة سيناء في مصر (أنصار بيت المقدته" والي"في تان له تابع

  
في الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن مقاتلين  اتنزاعذبت التجوعالوة على ذلك، ا  
ات تنظيمالبأعداد غفيرة إلى هؤالء  انضمفقد  .في المستقبل االستقرار العالمي يهدد، ما ًاتطرفوزادتهم أجانب 

  من المنطقة العربية وأوروبا واالتحاد الروسي وأفريقيا جنوب  قادمينبتالة البلدان الم المقاتلة في
 .الصحراء الكبرى

  
  المقاتلون األجانب في الجمهورية العربية السورية حسب بلد المنشأ  -1 الشكل

  
  .Neumann, 2015 :المصدر

  . السودان وجنوب وتشاد وترآيا إيران العربية للبلدان المجاورة الدول بين من  *  

200, األمريكيتان
الدول المجاورة للبلدان 

600, العربية

,  آسيا وأوقيانيا
2431

شرق أوروبا وجنوب 
1817, شرقها

3725, أوروبا الغربية

12, البحرين
15, قطر

15, اإلمارات العربية المتحدة

70, الكويت
110, اليمن

200, الجزائر120, فلسطين/إسرائيل

360, مصر
600, ليبيا

900, لبنان

1500, المغرب

1500, األردن

,  المملكة العربية السعودية
2000

2250, تونس

70, الصومال
100, السودان

9822,البلدان العربية،
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أن عدد المقاتلين األجانب في الجمهورية  المرآز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسيقد أفاد و  
   من البلدان العربية معظمهمو، 2015آانون الثاني/يناير  26مقاتل حتى  20000العربية السورية والعراق فاق 

   .1الشكل في آما يظهر 
  

ولوجيات اإليدي بسببالقائمة  اتنزاعال لحلتجدر اإلشارة إلى صعوبة التفاوض للوصول إلى تسويات و  
ئوي، حتى . آما أن التفتت الففيما بينها ةالشديد اتاالنقسامالمجموعات المتمردة و العديد من تبعهاالمتطرفة التي ي

، يا واليمنفي الجمهورية العربية السورية وليبالتي تبدو على أنها األآثر إنتشاراً بين المجموعات الكبرى الرئيسية 
  .يفاقم هذه الصعوبة

  
  وانتهاآات حقوق اإلنسان الفظائع  -جيم

  
 1912و ،)2014( 2165و ،)2014( 2139تقرير األمين العام عن تنفيذ قرارات مجلس األمن  يشير  

الدولة تنظيم جماعات المعارضة المسلحة، وال سيما الأن إلى بشأن الجمهورية العربية السورية   6)2014(
القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان في المناطق التي تسيطر اإلسالمية وجبهة النصرة، تواصل انتهاك 

ية بعمليات اختطاف، وتفرض قيوداً على الحريات األساسفهي تهاجم المدنيين، وتنفذ أحكاماً باإلعدام، وتقوم  عليها.
افعين المدذآرت مصادر محلية أن جبهة النصرة تقوم على نحو متزايد باختطاف واحتجاز حرية قد و  للمدنيين.

غت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن بلأو  .7عن حقوق اإلنسان والصحافيين الذين ينتقدونها
ر من الكثي هدفويالسورية، انتهاآات عديدة قامت بها قوات النظام والجماعات المعارضة في الجمهورية العربية 

  .المدنيينبين نشر الرعب هذه الهجمات إلى 
  

هجمات انتحارية وتفجيرات لسيارات  نفذت"الجماعات المسلحة أن جاء في دراسة لمنظمة العفو الدولية و  
لي اتمقومع سيطرة  مفخخة بصورة عشوائية، في جميع أنحاء العراق، ما أسفر عن مقتل وجرح آالف المدنيين.

ي في حملة تطهير عرقذا التنظيم همقاتلو على جزء آبير من شمال غرب العراق، شرع  اإلسالمية الدولةتنظيم 
واختطاف جماعية استهدفت األقليات قتل غير مشروع كبت خاللها جرائم حرب، بما في ذلك عمليات ارُت ةنهجمم

وجاء في الدراسة  . 8الدينية والعرقية، بما في ذلك المسيحيون واأليزيديون والترآمان الشيعة والشبك الشيعة"
أو اعتقلت عراقيين من الطائفة السنية ونفذت العشرات من  اختطفت"قوات األمن والميليشيات الشيعية أن أيضًا 

 الميليشياتهذه وفي المناطق التي استعادت  .الحصانةعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء وسط مناخ من 
من دعم األهالي السنة المزعوم  السيطرة عليها من الدولة اإلسالمية، دمرت منازل وشرآات لسكان سنة، انتقامًا

أيضًا بأعمال تدمير انتقامية طالت منازل السكان ية كردالالبشمرآة قامت قوات آذلك  لتنظيم الدولة اإلسالمية.
  .9"العرب السنة في المناطق التي استعادتها من الدولة اإلسالمية

  
، 2015آذار/مارس  22وفي  اإلنسان.بفظائع وانتهاآات جسيمة لحقوق أيضًا  نزاعيتسم ال ،في اليمنو  

تلك  هااالنسحاب من المؤسسات الحكومية، بما في الدول غير من الفاعلةطلب مجلس األمن من جميع الجهات 

                                                 
  ب.2015مجلس األمن،   6

  أ.2015مجلس األمن،   7

  .233، الصفحة 2015منظمة العفو الدولية،   8

  .233المرجع نفسه، الصفحة   9
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عمر،  وحذر السيد جمال بن . 10جنوب اليمن، واالمتناع عن القيام بأي محاوالت لالستيالء عليهاالواقعة في 
أي جهة تحاول دفع هش، وأضاف أن "الوضع في اليمن أن المستشار الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، من 

وأدى .  11سوري مشترك"-ليبي-مديد يشبه سيناريو عراقي نزاعفي البلد إلى أي من االتجاهين ستزج اليمن 
هود ما أعاق جتحرآهم، لوقف  شديداستيالء الحوثيين على صنعاء وزحفهم جنوبًا نحو عدن إلى تدخل أجنبي 

 تطلبتالفرصة الضئيلة المتاحة إلنقاذ العملية السياسية "ورأى الفريق الدولي المعني باألزمات أن  .تسويةحقيق ت
توافق الأن يوقف الالعبون اإلقليميون فورًا العمل العسكري وأن يساعدوا األطراف المحلية على التوصل إلى 

الذي  2216، اعتمد مجلس األمن القرار 2015نيسان/أبريل  14وفي   .12"قبولمرئيس أو مجلس رئاسي  على
عمال أواالمتناع عن يطالب جميع األطراف اليمنية بااللتزام بتسوية الخالفات عن طريق الحوار والتشاور، "

العنف لتحقيق أهداف سياسية، واالمتناع عن األعمال االستفزازية وجميع اإلجراءات االنفرادية بهدف تقويض 
 ذ خطوات ملموسة لالتفاق وتنفيذ حل سياسيأنه ينبغي لجميع األطراف أن تتخ ًاؤآدمعملية االنتقال السياسي، 

يقوم على توافق اآلراء لألزمة في اليمن وفقًا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار 
  .13"الوطني الشامل

  
راف "األطأن جاء في تقرير منظمة العفو الدولية فقد  جرائم.جميعها الفصائل ارتكبت وفي ليبيا،   

هجمات عشوائية أدت إلى مئات اإلصابات في صفوف المدنيين وإلى  شنتالمتحاربة في شرق وغرب ليبيا 
إلحاق الدمار بالمباني المدنية ومرافق البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والبيوت والمساجد والمحالت 

مرفقًا ضخمًا لتخزين النفط. واستعملت نيران التجارية والمزارع ومحطات توليد الطاقة والمطارات والطرق و
المدفعية ومدافع الهاون وصواريخ "غراد" وأسلحة مضادة للطائرات من المناطق السكنية وضدها. وشنت قوات 
"عملية الكرامة" ضربات جوية على بنغازي ودرنة وطرابلس وزوارة وبئر الغنم ومصراتة، وأحياناً على مناطق 

 ورد، إلى قتل وجرح مدنيين وإلحاق أضرار بالمباني المدنية. وُزعم أن "آتائب الزنتان" سكنية، ما أدى، حسبما
متمتعة رتكب الفصائل جرائمها تو . 14استخدمت األلغام المضادة لألفراد في محيط مطار طرابلس الدولي"

مرارًا  أخضعتهمفي عهد القذافي من دون محاآمة وصغارًا مسؤولين آانوا من م، وقد احتجزت اآلالف بحصانة
  .للتعذيب وتكرارًا

  
دول في المنطقة، بل بعض التتمتع بالحصانة لكن الجماعات المتطرفة والمتشددة ليست الوحيدة التي   

ون اإلنساني القانت اآانتهامدى "تسود الحصانة على لمفوض السامي لحقوق اإلنسان فوفقاً ل أيضًا، ومنها إسرائيل.
حرب الفعلية سياق ال، سواء في ترتكبها القوات اإلسرائيليةالتي يّدعى أن الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

الذي  ،واالحتالل اإلسرائيلي لفلسطين . 15"أعمال القتل والتعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربيةم في غزة، أ
دّمرة م تنتهك القانون الدولي آثاٌرولسياسات التي يعتمدها لهو األطول في التاريخ الحديث، و ،1967بدأ في عام 

  .اجتماعية واقتصادية على الشعب الفلسطيني
  

                                                 
  أ.2015، مجلس األمن  10

  المرجع نفسه.  11

  .2015الدولية،  األزمات مجموعة  12

  .6ج، الفقرة 2015مجلس األمن،   13

  .2015منظمة العفو الدولية،   14

15  Human Rights Council, 2015, para. 670.  
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يمكن تصنيف السياسات اإلسرائيلية تحت العناوين العريضة التالية: القمع المنهجي، بما في ذلك العقاب   
  ى المدنية واالعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة؛ وتشريد السكان، واستهداف المدنيين والبن الجماعي

   ،بناءعلى الفلسطينيين بما يخص أعمال البما في ذلك إلغاء تصاريح اإلقامة للفلسطينيين، والقيود المفروضة 
لفلسطينيين وتهديدهم وحرمانهم من لوما يترتب على ذلك من هدم غير قانوني للمباني والمنازل، ومضايقة 

فة ض، بما يشمل ضم القدس الشرقية والضم الفعلي للعلى األراضي وضمهااالستيالء والوصول إلى الخدمات؛ 
  .16المباشرة أنشطة االستيطان اإلسرائيلي ومصادرة األراضيالغربية من خالل جدار الفصل 

  
االقتصادية فحسب، بل تسببت بأزمات إنسانية -اعيةهذه السياسات والممارسات التنمية االجتمعق لم تو  

ي قطاعات فوعكس التنمية  زاد اعتماد األسر الفلسطينية على المعونة لتأمين موارد الرزقفآبرى في فلسطين، 
مر الهجوم المدآخرها العمليات العسكرية المتكررة، وبفعل وتفاقمت هذه الظروف  .ةعديد اقتصادية واجتماعية

االقتصادية. وتواصل -، الذي أدى إلى تدهور شديد في الظروف االجتماعية2014على قطاع غزة في صيف عام 
  .واإلعمار التعافيإعاقة  ها للقطاعحصاربإسرائيل 

  
ك والتنقل، حرية التحرعلى قيود متعدد المستويات مقيدة بنظام قتصادية التنمية اال ،في الضفة الغربيةو  

القيود المفروضة على إمكانية تحّد آذلك  . 17الحواجز وجدار الفصل ونظام التصاريح المعّقد والتعّسفييجمع 
   .قتصاد قادر على االستمرارالالفلسطينيين  بناءفي الضفة الغربية فرص  18الدخول إلى المنطقة جيم

  
فقد تراجع نصيب الفرد  ترٍد. ال يزال في حالة 2014آان االقتصاد الفلسطيني بحلول عام وبشكل عام،   

بلغ ، 2014 عام من األخير الربع في الحقيقي من الدخل وارتفعت معدالت البطالة والفقر وانعدام األمن الغذائي.
شير آخر يو  .19في المائة) 4.17في المائة) وفي الضفة الغربية ( 8.42رقمًا قياسيًا في غزة (الكلية لبطالة امعدل 

في المائة في الضفة الغربية في عام  18في المائة في غزة، و 39 آانتالبيانات المتاحة إلى أن معدالت الفقر 
في تفاقم الوضع منذ ذلك الحين، ما أدى  اغزة وتعطل األداء االقتصادي ساهمالحروب على وال شك أن  .2011

   .إلى وقوع المزيد من األسر الفلسطينية في براثن الفقر
  

االقتصادية في غزة ارتفاع عدد -من المؤشرات األخرى التي تدل على تدهور األحوال االجتماعية  
التي تقدمها وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق  ،المستفيدين من المعونة الغذائية

  شخص  868,000إلى  2000في المائة من السكان) في عام  10شخص ( 72,000األدنى (األونروا)، من 
  .201520 في المائة تقريبًا من السكان) في عام 50(
  

، إذ اعُتبر أن 2013جدًا في األرض الفلسطينية المحتلة في عام  ًااألمن الغذائي مرتفعاالفتقار إلى  آانو  
معرضون له، بسبب عدم إمكانية الحصول على شخصًا  635,000وأن  همليون فلسطيني) يعاني 1.6ثلث األسر (

  .21شالعيآسب بل المستمر في ُسدهور تالغذاء الناتجة عن ال
                                                 

  .4-3، الفقرتان 2015اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)،   16

17  International Labour Office, 2013.  

  في المائة من أراضي الضفة الغربية. 60تخضع المنطقة جيم للسيطرة االسرائيلية الكاملة إداريًا وأمنيًا وهي تمثل   18

19  Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014.  

  .في الشرق األدنى يينفلسطينال نالجئيالإلغاثة وتشغيل وآالة األمم المتحدة باالستناد إلى معلومات من   20

  .2014، في الشرق األدنى يينفلسطينال نالجئيال وآالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  21
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، زهمالخصوم وبتحفيتطرف ادتها لزيتهزم نفسها بنفسها، فهي بوانتهاآات حقوق اإلنسان الفظائع إن   
الوضع الراهن في البلدان وقد لخص   .من دون أن تزيد فرص االنتصار اتنزاعمد الأإلى إطالة فقط تؤدي 

ا إلى الحسين في إحاطة قدمهبن رعد بن السيد زيد المفوض السامي لحقوق اإلنسان  اتنزاعاللمبتالة بالعربية ا
  :، جاء فيها201522مجلس األمن في عام 

  
 ال ينمو التعصب ويزدهر إال في ظل انعدام التسامح وانتهاك المعايير العالمية لحقوق اإلنسان."

فهو ينمو في تلك الدول التي تخون تطلعات شعوبها، وتخفق في احترام الدستور، عالوة على 
عدم تقبلها للتنوع اللغوي والديني الذي تزخر به مجتمعاتها. وينمو التطرف أيضا في تلك الدول 
التي ُيكبح فيها صوت جميع أفراد المجتمع وُتمنع فيها مشارآتهم، وينمو التعصب أيضا في تلك 

اق ضد أفضل تري –للمفارقة  –الدول التي يهاجم فيها نشطاء المجتمع المدني الذين يوفر عملهم 
سّمية التطرف. ولكي نتحصن ضد المزيد من التطرف على نحو أفضل، يجب علينا دعم 

وتعذيبهم. ولألسف، فإن هناك الكثير سجنهم  من بدًالالمدافعين عن حقوق اإلنسان والدفاع عنهم 
ذه الدول في الشرق األوسط وغيره من المناطق، التي توفر أفعالها وإجراءاتها التربة من مثل ه

  ."الخصبة الالزمة للتعصب، وحيث يضرب التطرف بجذوره عميقًا
  

  الحكم االستبدادي اتترآ  -دال
  

ته منهم، وهي ال تساعد حمايو ن المواطنينعالنظام عزل هي  ةالمهمة الرئيسية للمؤسسات االستبدادي  
، وال سيما في أوقات األزمات. ومن أبرز سمات النظم االستبدادية ًاإدارة المشاآل السياسية واالجتماعية سلمعلى 

  أآثر معرضة آما أنها   23،وقابلة لالنهيار تحت وطأة الضغوطهشة بالمقارنة مع النظم الديمقراطية أنها 
  .24اتنزاعاللخطر 

  
تقوم الجهات الفاعلة من المجتمع المدني بعدد من التدخالت رًا ما يآثخالل الفترات االنتقالية واألزمات،   
 ينات.إنهاء الفاشية في إسبانيا في أواخر السبعلحظات حاسمة في فالنظام الملكي ساهم في  .المعنية البلدانة لمساعد

لوفاآيا السابقة، وفي تشيكوس الديمقراطية في هنغاريا وبولندا. لكنيسة الكاثوليكية دور بارز في االنتقال إلىآان لو
لغرفتي  وقام االتحاد الترآي ساهمت مجموعة منظمة من المنشقين والفنانين والمثقفين في تشكيل حكومة انتقالية.

 اتاعزنالصناعة والتجارة وعدد من المنظمات غير الحكومية في التسعينات بتنظيم جلسات حوار بهدف تسوية ال
آأحد أآثر البلدان استقرارًا في المنطقة بفضل مشارآة  2011وبرزت تونس منذ عام  في جنوب شرق ترآيا.

والمستقلة عن ة يبراغماتقد آان لمنظمات المجتمع المدني المعتدلة والو . 25النقابات العمالية في حل األزمة
  .اتنزاعحاالت االنتقال السياسي وتسوية الثقة الجمهور دور حاسم في العديد من التي تحوز الحكومة و

  
فاعلة من المجتمع المدني تستوفي هذه المعايير، ألسباب جهات على  العثورالعربية يصعب في المنطقة   

تى حصعب على منظمات المجتمع المدني، ، ما يجعل من العدة منها إحكام قبضة الحكم االستبدادي على المنطقة
 ،بشكل مستقل، بسبب تعرضها المستمر للمضايقات أو إلزامها بالتعاون مع الحكومة غير السياسية منها، العمل

  .البلدان بعض في عنفتقمع ب هانبل إ
                                                 

22  S/PV.7419 4، صفحة.  

23  Hegre and others, 2001.  

24  Gates and others, 2006.  

25  Chayes, 2014.  
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، آان 2011وفي عام  خطر على النظام.برًا أنها تمعالمؤسسات االجتماعية المستقلة متعمدًا  القذافيدّمر لقد   
قال أن تساهم في إدارة عملية االنتيمكن  ، حتى ولو ضعيفة،مستقلةالمجتمع الليبي يخلو من أي مؤسسة اجتماعية 

قضاة  وأ مشرعين وأنقابات عمالية،  وأمحلية،  وأحكومات إقليمية  وأ ،ليبيا أحزاب سياسيةآما لم يكن لدى   .ًايسلم
المنظمات االجتماعية الوحيدة التي وآانت  . 26جمعيات دينية بارزة وأمنظمات مجتمع مدني قوية،  وأمستقلين، 

ام القبائل لكن نظ .أقوى دور الوساطةلعبها لاحتمال ، ما جعل القبائل الليبيةهي مستقلة من مصادر تستمد شرعيتها 
واستغالل  . 27ةقائم على المحسوبيشخصاني ر اهمحكم لعامًا  40ضعيفًا نتيجة إخضاعه مدة آان التقليدي نفسه 

  .القبلية والمناطقية سبب مباشر في العديد من التحديات التي تواجه ليبيا اليوم القذافي لالنقسامات
  

قوم مؤسسات مجتمع مدني يمكن أن تجزئيًا باالفتقار إلى  الحرب األهلية في ليبيا اليوميمكن تفسير و  
 ،ياسية آبرىاجتماعية وسانقسامات ليبيا منقسمة ليست و  الرئيسية.ناطقية المالجماعات السياسية وبالوساطة بين 

يس إال أن الفصائل ل  محدودة.الحالية السياسية  اتنزاعآما في حالتي الجمهورية العربية السورية والعراق، وال
في لفصيل اآلخر اأن يقوم خشى يفكل فصيل   .دون محاباة االنتقاللتنفذ عملية فيما بينها لديها ما يكفي من الثقة 

إنشاؤه لسحق المعارضة يعاد قطاع األمني الذي الباستخدام عائدات النفط الليبي وحال وصوله إلى السلطة، 
ي الحاسم توسط في هذا التحديقوم باليمكن أن "طرف ثالث" في المجتمع المدني الليبي من ليس هناك و  السياسية.

  .28نزاعتسوية اللجهود 
  

 والمساءلة" في الصوت"سيادة القانون" و"البنك الدولي تقيس مستوى من مؤشرات  3و 2ويبين الشكالن   
سجلها المنطقة في هذين المؤشرين، وإلى توتجدر اإلشارة إلى ضعف النقاط التي   .وقتالمع البلدان النامية 

  .2003تراجع مؤشر "سيادة القانون"، الذي يقيس مدى التزام الدول بتنفيذ القانون، منذ عام 
  

  البلدان النامية حسب المنطقةسيادة القانون في   -2الشكل 

  
  http://info.worldbank.org/governance/World Bank, Worldwide Governance Indicators database. Available from: المصدر

      .                                                                                                                            (accessed 31 July 2015) wgi/index.aspx#home 

                                                 
26  Vandewalle, 2012.  

  المرجع نفسه.  27

28  Walter, 1997.  
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 ونتيجًة لذلك، تجد الحكومات صعوبات آبيرة في .اتنزاعالبتالة بوالوضع أسوأ في البلدان العربية الم 
 آز دراسةوتر تنفيذ برامج اإلصالح أو اتفاقيات السالم.بلثوار أو الثوار المحتملين ل ُمقِنعةالتزامات تقديم 

De Rouen and others (2010) وبناء السالم اتنزاعإمكانية إنهاء الوبين  الدولة من جهةات بين قدررتباط على اال 
 :تخلص إلى أنو من جهة أخرى.

  
.. .عبر أثره على تنفيذ اتفاقات السالم ستدامالم للسالمغير آاف، ، لكنه الزمالدولة شرط  اتقدر
، ترتبط عملية بناء السالم بقدرة الحكومة على ممارسة نزاعفي مراحل اإلعمار في فترة ما بعد الف

الدولة ات روالمقصود بقد فعالة في المجاالت االقتصادية والسياسية والعسكرية. ممارسةالسلطة 
المساءلة والفعالية وآاالستقالل ضعيفة، ال حكوماتالتواجه المشاآل التي التغلب على هي وسائل 

لدولة في اات ساهم قدرت، هكذا االقتصادية والسياسية والعسكرية.األبعاد  فيوقابلية االستجابة 
 .واتيةمجديدة لمواجهة ظروف غير جديدة لمهام بلدان عندما تتصدى األصول وفير تب بناء السالم

  
ى مثل عب عل؛ إذ يصترآيبتها بسبب تتناسب مع عمليات بناء السالم بطبيعتها اللحكومات االستبدادية ا 

. واألنظمة المغلقة التي تعتمد على وااللتزامات تباين المعلوماتمشاآل اعتماد سياسات تخفف تلك األنظمة 
حفزها ألن لديها ما ي، قوتها وتميُّزها أن تكشف معلومات عن نقاط تستطيع االستخبارات للمحافظة على وجودها ال

ونتيجًة لذلك، ال يثق معارضوها بها، آما أن مصادر المعلومات المستقلة  التعتيم في عمليات التفاوض.على 
 .قليلةكون تما  عادةاالستبدادية هذه األنظمة في المتوفرة 

  
 حسب المنطقةوالمساءلة في البلدان النامية  الصوت  -3الشكل 

  

  
  http://info.worldbank.org/governance/World Bank, Worldwide Governance Indicators database. Available from: المصدر

                                 .                                                                                                                            )(accessed 31 July 2015 wgi/index.aspx#home  
  

 )Mattes and Savun )2009 يحددو  االلتزام باالتفاقات.النظم االستبدادية إلى المصداقية في تفتقر و  
  إنهاء الرامية إلى في المفاوضات ُمقِنعة لتقديم التزامات مكن أن تعتمدهما الجهات الفاعلة ين يطريقت

  :الحروب األهلية
  

من مخاوف  ،طرف ثالث وتقاسم السلطةمن ضمانات آتوفير  ،لحد من المخاوفاتحد تدابير 
ناف استئومن مثل فصل القوات تدابير تجعل . والطرف اآلخرانتهازية من ة المتحاربف اطراأل
  . فيها لما يترتب عليها من زيادة في التكاليفالعدائية أمرًا غير مرغوب  عمالاأل
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ة في المنطقة العربية االختالفات العرقية والدينية والطائفية للمحافظالحكام المستبدين قد استغل العديد من و  
ن شأن مالسلطات األوروبية رفعت وتعود استراتيجية "فّرق تسد" هذه إلى فترة االستعمار، عندما  .معلى حكمه

سالم ال اتاتفاقيتراجعوا عن ستبدين لن لمالحكام اأن بصعب التصديق من الو أقليات اجتماعية لتحكم األغلبية.
مساءلة لل ومًامع العربية الحكوماتفإن افتقار  ،عالوة على ذلكو  مثل هذه االستراتيجيات في المستقبل.لجأوا إلى وي

 موالخالصة أن تراآم أوجه قصور الحك  .أن مجتمعاتها ال يمكن أن تثق بها في تنفيذ تدابير بناء السالميعني 
إلى إطالة  تأد ،الفظائعالمجموعات المسلحة وانتشار اإليديولوجيات المتطرفة وارتكاب تفتت باإلضافة إلى ، هذه
  .على التنميةتأثيرًا ضارًا  تجهود بناء السالم، وأثر توقوض اتنزاعأمد ال

  
  1965مقابل الفقر في عام  التنمية وتراجع اتنزاعال  -هاء

  
 في العالم الحديث. المدمرةالحروب األهلية وعدم استقرار الوضع السياسي من أبرز الظواهر االجتماعية   

من أسوأ عددًا المنطقة العربية قد شهدت و  ).4المسلحة تحصد خسائر فادحة في األرواح (الشكل  اتنزاعفال
 1975، قتل في الحرب التي امتدت من عام ، مثًالففي لبنان ت بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية.المحن التي ألّم

 جراءوقتل  . 29مليون شخص 2.8من السكان الذين بلغ عددهم قبل الحرب  145,000من  ما يقارب 1990إلى عام 
  .في المائة من السكان في آل من إيران والجزائر والسودان والعراق وفلسطين واليمن 0.1أآثر من  الحروب

  
  2009-1965داخلية في الفترة  اتنزاعالوفيات الناجمة عن   -4الشكل 

  1965مقابل الفقر في عام 

  
  

  .Hegre and Holtermann, 2012 :المصدر

 معاركعن  الناجمة الوفيات وعدد ،س محورال على الواقعة البلدان لجميع 1965 عام في الرضع وفيات معدل لوغاريثمالشكل  يبين: مالحظة
 واقتل من نسبة متوسط هو الخطو.  ص المحور على 1965 عام في السكان عدد على مقسومًا 2009-1965 الفترة خالل داخلية اتنزاع في
 أو اتنزاع يهاف ليس التي البلدان تظهر حين في ،الشكل في البلدان أسماءب اتنزاعال بلدان معظم تميزيو. الرضع وفيات معدلل سةمّلُم دالةآ

  .مميزة غير بنقاط جدا صغيرة اتنزاع فيها
                                                 

29  Lacina and Gleditsch, 2005.  
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ن أعداد آبيرة مد يشرتمثل آثار سلبية عديدة أخرى،  اتنزاعولل .فقط المعاركى عدد قتل 4يبين الشكل   
حرب الف  االجتماعية.ظم الصحة العامة والثقة السكان واالختالالت االقتصادية وهروب رؤوس األموال وتدهور ُن

 في بلدان آانت تعانيبغير تناسب  اتنزاعالأيضًا آيف وقعت  4ويبين الشكل  . 30"عكسية تنمية"حقًا هي األهلية 
أشد فتكًا في البلدان األآثر فقرًا.  اتنزاعالتكون  ،وعادًة  .196531من ارتفاع معدالت وفيات الرضع في عام 

ورفاههم وعلى النمو االقتصادي واألنظمة السياسية وأوضاع حقوق  تؤثر بشكل خطير على صحة السكانفهي 
  .اتنزاعتزيد خطر تجدد الأنها آما ، اإلنسان

  
تقضي أيضًا على أبرز العوامل التي تمكن المجتمعات إنها ، فتنمية عكسيةإلى  اتنزاعالتؤدي وعندما   

عنيفة في البلدان ذات الدخل  اتنزاعأسباب ندرة وقوع فأحد  . 32في المقام األول اتنزاعمن تجنب وقوع ال
على على تقسيم العمل و ًاأساسياعتمادًا أن اقتصاداتها تعتمد هو الدخل المرتفع البلدان ذات المتوسط العالي و

ية المحافظة على عالقات إيجابفي  ًاجميعاألطراف في هذه الشبكات فترغب   .آثيفة شبكات تبادل اقتصادي
العنف يؤدي و  الجميع من التبادالت االقتصادية.يستفيد إذ رعاها القانون بين مختلف الفئات واألفراد، وسلمية ي
القتال،  بشكل مباشر فيمنخرطة الإلى تفكيك هذه الشبكات، حتى بين المجموعات غير على نطاق واسع السياسي 

 اعتمادو ه المتقدمةفي البلدان ذات االقتصادات  اتنزاعقّيد نشوب هناك عامل آخر ُيو  .اإلنتاجيةفتنعدم األنشطة 
 واليدهذا غير المقّيد  المال . غير أن رأساليد العاملة الماهرةتوفر وعلى لنقدي على رأس المال اهذه البلدان 

ولذا سرعان ما يتالشى هذا العامل  إلى أمكنة أآثر سالمًا وإنتاجية.  اتنزاعبلدان المن عرضة لالنتقال العاملة 
وليس  ،العنفيةالجهات الفاعلة المسلحة  اتنزاعوعالوة على ذلك، تمّكن ال . مسلحة اتنزاعد عندما تنشب المقّي

ضل على تفالمتخذة ، ما يعني أن القرارات السياسية من الناحية االقتصادية أنشطة إنتاجيةالجهات المنخرطة في 
  الثقة بين الناس وتؤدي إلى توترات بين تضعف  اتنزاعآما أن ال  .منتجةبيئة غير وجود  نحو متزايد

  .االجتماعيةالفئات 
  

  على رفاه المواطنين اتنزاعأثر ال  -واو
  

الوفيات واإلصابات تأثر إجمالي إلى ظروف تؤدي إلى زيادة بشكل مباشر  السكان اتنزاعتعّرض ال  
 وتتأثر معدالت العمر  مدنيون وجنود.األبرز للوفيات هو المعارك التي يسقط فيها سبب وال وحاالت اإلعاقة.

  ي الت اتنزاعالتؤدي و .ةستخدمها األطراف المتحاربتالمتوقع وأعداد الوفيات بتكنولوجيات الحرب التي 
  التي يستخدم فيها القصف  اتنزاعيستخدم فيها أسلوب حرب العصابات إلى خسائر أقل في األرواح من ال

  .المدفعي والجوي
  

ؤدي تهي ف  المباشرة. اعلى المدى الطويل من آثاره أشدغير المباشرة  اتنزاعآثار اليحتمل أن تكون و  
تماعية المؤسسات االج تكّبدتآما  .االجتماعيةالالجئين وتدمير البنية التحتية  اتإلى الهجرة القسرية وتدفق

حرب الحرب، وال سيما اليمكن القول إن عواقب لذا و والسياسية واالقتصادية أضرارًا وخسائر يصعب تعويضها.
  .األهلية، وخيمة جدًا على التنمية

  

                                                 
30  Collier and others, 2003, p. 13.  

في الواليات المتحدة  2001أيلول/سبتمبر  11باستثناء النزاعات التي وقعت في إيرلندا الشمالية وإقليم الباسك؛ واعتداءات   31
  المحتلة).  سطينية(معدالت وفيات الرضع غير دقيقة ألنها ال تشمل الوفيات في األراضي الفل اإلسرائيلي األمريكية؛ والنزاع الفلسطيني

32  Collier and others, 2003.  
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في المائة، وتقلل العمر  3.3الحادة تزيد نقص التغذية بنسبة  اتنزاعأن الوآخرون  Gates وجدقد و  
في المائة من السكان من  1.8في المائة، وتحرم  10المتوقع بسنة تقريبًا، وتزيد معدل وفيات الرضع بنسبة 

   .لشرباالحصول على مياه 
  

ن عالناتجة ات واإلعاقيات الوفالمتمثل باإلضافي عبء أن ال Ghobarah and others (2003)آما وجد   
ؤثر تو ن آثارها الفورية والمباشرة.عالناتج العبء ضعف تقريبًا اآلثار الطويلة األجل للحروب األهلية هي 

ية الرعاوالتعرض لألمراض،  :الصحةالرئيسية التي تساهم في العوامل جميع مباشرة على "الحرب األهلية 
  .33الكلية" االقتصادية-تدخالت الصحة العامة، والظروف االجتماعيةو ،الطبية

  
 ؤدي إلى زيادة معدالت الخصوبة وتراجع معدل العمر المتوّقع.ت اتنزاعأن ال Iqbal (2010) تبّين دراسةو  
 اتنزاعتكون آثار ال ،Ghobarah and others (2003)و  Plümper and Neumayer (2006)لدراستيووفقًا 

 المعارك قتلىأقل من عدد النساء من المعارك ى مع أن عدد قتلالرجل، ها على أشد وطأًة على المرأة منالصحية 
  .الرجال من
  

أماآن إقامة مؤقتة يتعرضون فيها لعوامل الحروب األهلية أعدادًا آبيرة من السكان، فيلجأون إلى شرد تو  
  أن األمراض الوبائية آالسل والحصبة "  Ghobarah and others34 بّينت دراسةقد و  خطر جديدة.

  آتظاظ، اال من المرجح أن تظهر بسببوااللتهاب الرئوي والكوليرا وحمى التيفوئيد والباراتيفوئيد والزحار 
  رف الصحي في المخيمات، وأن سوء التغذية واإلجهاد يضعفان جهاز خدمات الص سوءوالمياه غير النظيفة و

  ".المناعة البشري
  

لوصول احول دون المرافق الصحية المحلية، وت اتنزاعتدّمر الحتى إذا لم تؤدِ النزاعات إلى التشرد فهي   
يات بشكل خاص على وفويؤثر هذا العامل  .اتنزاعمناطق التنقل في إليها بسبب المخاطر التي ينطوي عليها ال

هال آاإلس وتبين البحوث الوبائية أن ألمراض الوالدة.في األمهات  وفياتو الرضع واألطفال دون سن الخامسة
أن العنف بين األشخاص يزداد في  نفسها إلىوتشير الدراسة  أثر أآبر على معدل الوفيات من أثر المعارك.

  .الوفيات واإلعاقةإلى ارتفاع معدالت ذلك أعقاب الحرب، فيؤدي 
  

ق سكان الريف إلى المرافوصول حول دون حرآة النقل، فيعلى نطاق واسع ويعيق انتشار العنف والدمار   
سين خالل الحرب، فتقل األموال المتاحة لتحفي الحاالت جميعًا وترتفع النفقات العسكرية  الصحية والتعليمية.

ة، ويعود ذلك محليات التعطل االقتصادقد تو . 35أمور أخرى الصحة العامة والتعليم والحد من الفقر، من بين
وقد تكون اآلثار   فيتراجع اإلنفاق العام. ،36انعدام حوافز االستثمار بسبب هروب رؤوس األموالجزئيًا إلى 

فيها المعارضة مؤلفة من مجموعة سكانية مختلفة، تبدو وفي الحاالت التي   المحلية أشد وطأة من اآلثار الوطنية.
يها التي يرجح أن يكون القتال فالمعنية، وقف اإلنفاق العام في المناطق إغراء الحكومات إلى عرض تتآثيرًا ما 
  .أشد عنفًا

  

                                                 
33  Ghobarah and others, 2003, p. 871.  

  المرجع نفسه.  34

35  Knight and others, 1996.  

36  Collier, 1999.  
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Ghobarah and 37 وقد جاء في دراسة الموارد المخصصة للصحة العامة. فعالّيةمن النزاعات وتحد   

others  ما تؤدي إليه الحرب من دمار وتعطيل للبنية األساسية للنقل (من طرقات وجسور وسكك حديدية أن
وشبكات اتصال وآهرباء) يضعف القدرة على توزيع المياه النظيفة والغذاء والدواء وإمدادات اإلغاثة على 

 اتزاعني إلى الهرب من مناطق الويتجه العاملون في القطاع الطب الالجئين والسكان الذين لم يغادروا مناطقهم.
وغالبًا ما تستهدف القوى العسكرية   الفئات األفقر واألقل قدرة على التحرك.وراءهم فين مخل، استطاعواإذا ما 

  .المرافق الصحية والبنى األساسية للنقل إلضعاف المعارضة
  

الزاوية  فلأسفي  شديدة مسلحة اتنزاعالمبتالة بوتترآز البلدان  .اتنزاعاآلثار السلبية لل 5ويبّين الشكل   
المبتالة أما البلدان غير  .2009إلى عام  1965ظلت فقيرة طيلة الفترة الممتدة من عام إذ اليسرى من الشكل، 

اإلنمائي خالل الفترة المذآورة، فقد عملت على تحسين وضعها  1965والتي آانت فقيرة في عام  اتنزاعالب
 .التي شهدت إنخفاضًا آبيرًا في مستوى الفقر وفقًا لهذا المقياس آوريا الجنوبيةوأبرزها شيلي وُعمان وجمهورية 

ن سيما بلدان الخليج واألرد ، والمضمارالوقد آان أداء معظم البلدان العربية أفضل من المتوسط العالمي في هذا 
العراق ولبنان اللذين شهدا حربًا مدمرة خالل الفترة  وتونس والجمهورية العربية السورية ومصر، باستثناء

وظلت فقيرة إلى اليوم حروبًا أهلية مدمرة  1965آذلك شهد عدد من البلدان التي آانت فقيرة في عام  المذآورة.
  .منها أفغانستان وبوروندي والصومال وآمبودياووطويلة األمد، 

  
  2009-1965داخلية  اتنزاعن عتراجع معدالت الفقر في مقابل حاالت الوفيات الناتجة   -5 الشكل

  
  .Hegre and Holtermann, 2012: المصدر

                                                 
37  Ghobarah and others, 2003, p. 193.  
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  على الفقر والجوع ووفيات األطفال والتعليم اتنزاعأثر ال  -زاي
  

 Messer and Cohen وتبين دراسة  الفقر والجوع.تفاقم  اتنزاعالالتصور السائد بأن  عدةتؤآد دراسات   
ؤدي إلى انعدام األمن الغذائي، وأن الحروب األهلية التي شهدتها أفريقيا منذ منتصف ت اتنزاعالأن  (2004)

 وتشير دراسة مليار دوالر أمريكي. 120المنطقة أآثر من في  الزراعي اإلنتاجآلفت  2000الستينات وحتى عام 
Gates and others (2012) يعانون نقص التغذية من مهما آان محدودًا يكفي لزيادة  نزاعإلى أن عامًا واحدًا من ال

 نزاعأما ال في المائة. 8الحاد يمكن أن تزيد عدد هؤالء بنسبة  نزاعفي المائة؛ وأن خمسة أعوام من ال 0.8بنسبة 
  .في المائة 3.3يعانون نقص التغذية بنسبة من وفاة في خمس سنوات) فيزيد عدد  2,500المتوسط الحدة (

  
ؤدي إلى زيادة وفيات الرضع، وترتبط هذه الزيادة بمؤشرات ت اتنزاعأن ال 38ويبين عدد من الدراسات  

حيان وفي آثير من األ الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. نصيبمن مثل االقتصادية، -أخرى للتنمية االجتماعية
في  االقتصادية-االجتماعية التنميةمتغيرًا مستقًال، للداللة على مستوى  باعتبارهاتستخدم معدالت وفيات الرضع، 

ليها وتبّين النتائج التي توصلت إ وفيات الرضع متوفرة في جميع المناطق.عن ال سيما أن البيانات  ،39دولة ما
 1.11وفيات الرضع بنسبة لوغاريثم المحدود يزيد  نزاععامًا واحدًا من ال نأ  Gates and others (2012)دراسة

إلى هذا المعدل  نزاعوالدة حية، سيرفع عاٌم من اللكل ألف  75في بلد يبلغ فيه معدل وفيات الرّضع ف في المائة.
 حالة في األلف. 84معدل الوفيات إلى ترفع حاد  نزاعخمسة أعوام من ذلك يعني أن و لكل ألف والدة حية. 75.9

لغ وهكذا عندما يب أآثر من مليون طفل آل عام.في المعدل الحدة، يولد  ةمتوسط اتنزاعالمبتالة بوفي البلدان 
 وفيات معدل يبلغ عندماوي العام، حالة وفاة رّضع ف 900ستضاف ، حية والدة ألف لكل 75.9 معدل وفيات الرضع

أن الزيادة في ضمنًا هذه التقديرات عني وت .حالة وفاة في العام 9,000 ستضاف حية، والدة ألف لكل 84 الرضع
  .قتلى المعاركمعدالت وفيات الرضع تفوق عدد 

  
  ن دراسةوتبّي  على التعليم، نظرًا إلى أهمية التعليم في التنمية. اتنزاعوال بد من التوقف عند أثر ال  

Lai and Thyne (2007)  في المائة  3.6إلى  3.1ب األهلية بنسبة ومن إنفاقها على التعليم خالل الحر تحّدأن الدول
تخفض اإلنفاق على التعليم من أجل رفع اإلنفاق على ال تعتبر الدراسة أن الدول ألآثر أهمية، اربما و  سنويًا.

  طنيها.ال سيما التعليمية، لمواالحروب األهلية تقّوض قدرة الدولة على تقديم الخدمات االجتماعية، ولكن التسّلح، 
يما أنه قد س وهذا األثر يدعو إلى القلق أآثر من غيره، وال  أثر مشابه على معدالت االلتحاق بالتعليم. اتنزاعولل

 Gates and أما دراسة ، فيؤدي إلى انخفاض معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة.نزاعيدوم إلى ما بعد انتهاء ال
others (2012) دالت يخّفض مع نزاعوتشير تقديراتها إلى أن ال والتعليم.  نزاعفال ترى عالقة واضحة بين ال

ه النتيجة في وقد نوقشت هذ االلتحاق بالتعليم االبتدائي والثانوي، لكنها ال تعتبر هذه النتائج ذات داللة إحصائية.
  .وأيدها هذا التقرير 201240 تقرير األمن اإلنساني لعام

  
  على النمو االقتصادي اتنزاعال أثر  -حاء

  
عن آل سنة  المعدلفي في المائة  2تؤدي الحروب األهلية إلى تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة   

 Cerra and Saxenaة وقد نظرت دراس . 42بين الدولما يجعلها أآثر فتكًا من الحروب  ،41نزاعمن سنوات ال

                                                 
38  Davis and Kuritsky, 2002; Ammons, 1996; Stewart and others, 1997; Iqbal, 2010; Gates and others, 2012.  

39  Abouharb and Kimball, 2007.  
40  Human Security Report Project, 2012  

41  Collier, 1999; Gates and others, 2012; Staines, 2004.  

42  Collier, 1999; Koubi, 2005.  
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البداية في المائة في  6تبّين أن اإلنتاج ينخفض بنسبة فوالمالية في مجموعة متنوعة من األزمات السياسية  (2008)
في  3 نسبةبقى تلكن وويمكن تعويض نصف الخسارة بعد أربعة أعوام،   .خالل الحروب األهلية المتوسطفي 

فتقديراتها أآثر صرامة،  Mueller (2012)ة أما دراس المائة من الخسائر التراآمية حتى بعد مرور عقد من الزمن.
  .في المعدل في البداية في المائة 18بحوالي يتراجع  الناتجإذ تبّين أن 

  
  آبر من حيث إلى نتيجة مشابهة  Murdoch and Sandler (2002; 2004) دراسةتوصلت و  

  دراسة نوتبّي  المجاورة.األهلية آثار سلبية على النمو في البلدان أن للحروب أيضًا تبّين أنها آما حجم اآلثار، 
 Blomberg and Hess (2002)ؤدي بدوره إلى ما يالداخلية والخارجية،  اتنزاعن الرآود يمكن أن يزيد خطر الأ

ة التجارأن العنف السياسي يحد من حرآة عدة ورأت دراسات   زيادة احتمال حدوث انتكاسات اقتصادية جديدة.
  .43الدولية، ما يؤدي إلى تراجع النمو

  
على التنمية في الفئات التالية: التدمير، والتعطيل،  اتنزاعآيفية تأثير ال Collier (1999) ف دراسةوتصن  

ض تخفوتحول وجهة األموال العامة، واإلسراف في اإلنفاق. فالحرب تدّمر مرافق اإلنتاج والمرافق الصحية؛ و
تدمير الطرقات التبادل االقتصادي ويرفع يعيق العاملة؛ و األيديحاالت الوفاة والتشوه الناتجة عن الحرب عدد 

وينتج التعطيل من انعدام األمن بسبب انتشار العنف وانهيار النظام االجتماعي، ومن تبعات هروب   تكاليف النقل.
  .السكان بأعداد آبيرة من منازلهم وأشغالهم

  
وتعاني اقتصادات الحرب  إلى اإلنفاق العسكري. آبيرة وتؤدي الحروب األهلية إلى تحويل أموال عامة   

ن تدمير البنى عوتنتج اآلثار السلبية على رأس المال   من اإلسراف في اإلنفاق ومن هروب رؤوس األموال.
دني، عندما تضعف مؤسسات المجتمع الم فالقدرة على إنفاذ العقود تتراجع"  األساسية وارتفاع تكاليف المعامالت.

 وترّآز دراسة . 44ية أآثر إرباحًانتهازتصبح االوتتراجع الثقة وتتقلص اآلفاق الزمنية بسبب انعدام الثقة، و
Davies (2008) نزاععلى هروب رؤوس األموال، فتبّين أن حجم رؤوس المال الهاربة يزداد في البلدان خالل ال 

يكون في معظم الحاالت عن طريق تكبد ووتمويل الحرب مكلف،  مرتفعة.تضخم معدالت ذلك  ترافقووبعده، 
تتعطل حرآة التجارة آما وقد يؤدي تمويل الحروب على المدى القصير إلى التضخم؛  . 45ديون ال يمكن تحملها

  .46والمالية العامة، وتهرب رؤوس األموال
  

 وبالنظر إلى صعوبة نقل رؤوس األموال المرتبطة االقتصاد.على بنية سلبًا المسلح أيضًا  نزاعويؤثر ال  
تمد على تعاالقتصادات إلى اقتصادات  اتنزاعحّول التباألراضي آالسلع الزراعية وغيرها من السلع األساسية، 

  .47السلع األساسية
    

                                                 
43  Blomberg and Hess, 2006; Bayer and Rupert, 2004; Long, 2008; Magee and Massoud, 2011.  

44  Collier, 1999, p. 178.  

45  Slantchev, 2012.  

 العالقة بين الحرب والسالم واالقتصاد.  ،Keynes (1919)و Pigou (1916; 1921)تناولت دراسات اقتصادية بارزة مثل   46
  .الدول بين للحروب االقتصادية التداعيات على خاص بشكلورآزت 

47  Collier and others, 2003, p. 84.  
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  اتنزاعالنتائج السياسية لل  -طاء
  

بشكل ة زرآِّمعلى انتهاآات حقوق اإلنسان،  اتنزاعال أثرGates and others (2010) ة تناولت دراس  
وتعتمد الدراسة في قياس وضع حقوق اإلنسان في دولة معينة   خاص على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

  .48"مقياس اإلرهاب السياسي"على 
  

أربعة في إطار  الخمسة اإلرهاب السياسيمستويات آل من في البلد  اندراجاحتمال  6يبّين الشكل   
 زاعنحادًا (حرب) أو أقل عنفًا ( نزاعوتتوزع هذه االحتماالت تبعًا لما إذا آان ال .اتنزاعسيناريوهات مختلفة لل

وأي بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يعاني  ).طويل األمداندلع مؤخرًا (جديد) أو ال (ما إذا  أوطفيف)، 
في  95، وبنسبة األعلى السياسي اإلرهابمستوى في  يكون أنفي المائة  80بنسبة تفوق حتمل يطال أمدها،  ًاحرب

لكن حتى ، وآلما استمرت الحربأآثر حدة انتهاآات حقوق اإلنسان تصبح و .علىالمستويين األفي أن يكون المائة 
  .المائةفي  80يين أعلى مستوفي  نزاعبالالمبتلى بلد أن يكون ال، يبلغ احتمال نزاعفي السنة األولى من ال

  
  نزاعمقياس اإلرهاب السياسي حسب فئات ال  -6الشكل 

  

  
  .Gates and others, 2010 :المصدر

  
  يةالمستقبل اتنزاعالمخاطر   -ياء

  
 ة.وفي البلدان المجاور نزاعالبتلى بمخاطر حدوث اضطرابات مستقبلية في البلد الم اتنزاعتزيد ال  

 Collier and others (2003)ة دراسرى وت  منها.الخروج يصعب  اتنزاعفي دوامة  ًابعض البلدان عالقيصبح و
                                                 

48  Gibney and others, 2015  .نقاط، تشير النقطة األولى إلى بلد يخضع لسيادة قانون آمنة،  خمس منالمقياس  يتكون  
  مسة تشير النقطة الخاو أو عدم اتباعها، الواجبة اإلجراءاتاتباع قليل من و سياسية وإعدامات النطاق واسعسياسي  سجن وتشير الثالثة إلى

 اإلرهاب مقياسبينات  تستند . يديولوجيةا أو شخصيةللسعي إلى تحقيق أهداف  المستخدمة وسائلال على يضعون أي قيودالقادة ال  أنإلى 
، متاح على السياسيقياس اإلرهاب  موقع انظر . المتحدة للواليات الخارجية ووزارة الدولية العفو منظمة تقارير على السياسي

www.politicalterrorscale.org/ptsdata.php.  
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ؤدي إلى تالعوامل التي  تفاديتقطع من يمنعها االقتتال الم نزاعة مس بلدان العالم تقريبًا عالقة في دوامن ُخأ
تسمح و؛ الفرصتزعزع الثقة وتقلص فهي قبضتها على البلدان من خالل آليات عدة:  اتنزاعوتحكم ال تجدده.

 ة. وتبّين دراساتنزاعلعرضة ل؛ وتفاقم العوامل التي تجعل المجتمعات اتنزاعبإنشاء ما يعرف برأسمال ال
Hegre and others (2012)  خطر  اتنزاعمن الخمس سنوات إذ تزيد على البلدان محكمة:  اتنزاعقبضة الأن

  .على األقلسنًة  25تجدده لمدة 
  

 مشاعر الغضب والكراهية، وال سيما في أوساط الضحايا. اتنزاعالمجتمع الخارج من تسود ما  عادةو  
للجوء  دومًا مستعدة المجتمع، وتكونالمراآز العليا في العنفية ، تتبّوأ الجهات الفاعلة نزاعوعندما يطول أمد ال

  .إلى العنف إذا ما استمرت حاالت التوتر
  

 آالف المحاربينإذ يعاد إدماج ، اتنزاعلل "رأسمال تنظيميـ "ب اتنزاعتحتفظ المجتمعات الخارجة من و  
   يةنظامشبكات غير بر عبعض العضهم بب متصلينى هؤالء آامل في المجتمع، ويبقغير القدامى بشكل 

ول الحصيحول دون ليس هناك ما ف ،األسلحةوحتى لو دّمرت  .في جيوش المتمردينتجنيد استخدامها لليمكن 
   .عليها من جديد

  
يؤدي استمرار قد و .49يثورمزاج الظلم وبشعور وإحباط دي إلى معدالت الفقر، ما يؤ اتنزاعترفع الو  

 50عدد من الدراسات التجريبيةفقد وجد  نقاش واسع.ثار هذه العالقة مغير أن  الحرمان إلى اضطرابات أهلية.
   ةعدم المساواة والدآتاتوريبالظلم"، آبين المسائل "المؤججة لإلحساس من جهة و اتنزاعأن العالقة بين ال

أن البحث عن تفسير للعالقة ولذا تذهب هذه الدراسات إلى  .أهمية ذات ليست من جهة أخرىالديني، والتمييز 
 لىإاإلحساس بالظلم والحوافز التي تدفع مسلحة يجب أن يتم خارج عوامل  اتنزاعوخطر اندالع الفقر بين 

   .اتنزاعوقوع ال
  

   ةدراس رىتو .العنفجال أعمال لرالدمار الذي يلحق باالقتصاد بسبب الحرب فرصًا جديدًة يتيح   
Collier and Hoeffler (2004)  د وتستشهد بعد ،السياسيةوافز الحمن  أقوى ،اتنزاعللًا فزاحقد يكون أن الجشع

الماس تخراج اسأنها أآثر اهتمامًا بما يسمى بالجبهة المتحدة الثورية في سيراليون، التي تبين ، آحالة من الحاالت
  .51الثورةاهتمامها بمن 

  
د ةحالمسل اتنزاعللالغالب حصري أو الدافع الالجشع هو حجة أن غير أن       . 52مثار جدل شدي

 ،زعماء المتمردينإلى أن قادة  نزاعحول العالقة بين التنمية والفي أحدث دراسة له حاجج ي Collier (2000) لكن
س على خاصة وليعلى حوافز تجنيد اتباعهم عند  يعتمدون على أساس أجندتهم الثورية،التجنيد نظرًا لصعوبة 

كل على شرواتب بانتظام أو "مكافآت" دفع هذه الحوافز بين ومن  حوافز تهدف إلى تحقيق العدالة االجتماعية.
حرآات التمرد بالتنمية، إذ تنخفض تكاليف رواتب المجموعات المسلحة  ترتبطوهكذا  . 53فرص للنهبإتاحة 

                                                 
49  Davies, 1962; Gurr, 1968.  

50  Collier and Hoeffler, 2004; Fearon and Laitin, 2003.  

51  Collier, 2000.  

52  Regan and Norton, 2005; Stewart, 2008; Cederman and others, 2010; 2011.  

التفصيل عن أهمية حوافز بعينها. ويعتمد آثير من مجموعات المتمردين من لمزيد  .Lichbach (1994; 1995)أنظر أيضًا   53
  يقدرون السلوك العنفي لذاته.د أفرادًا يجن القسري وبعضهمعلى التجنيد 
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وتشير الدراسات التي تستخدم بيانات منهجية عن خلفيات  54.حيث يكثر الفقراء والشبان العاطلون عن العمل
القوات  عناصر لبيةاغولبية عناصر المجموعات المسلحة اعناصر المجموعات المسّلحة إلى أن الفقراء يشكلون غ

  .55التابعة للحكومة
  

السبب هي الفوضى أن  Hobbes (1651/1968) ىأرقد ض الحروب قدرة الحكومات وشرعيتها. ووتقوِّ  
   تاراسدتستعرض و  .ابعضهم بعض نونالمواطأن يقتل لحيلولة دون ل "قوة خارقة"إلى دعا الرئيسي للحرب، و

Gat (2006) وPinker (2011) من نزعة االقتتال بين البشر. آبير بشكلإلى الحد  األولى أدى قيام الدول آيف  
آميات لين أو لمقاتلالمطلقة عداد األعلى  تعتمد اللتمرد إمكانية اإلى أن  الدول الفقيرة الحديثةحالة في ويترجم ذلك 

ي فما يمكن أن تستثمره الحكومة بمقارنة النسبية على مواردها ، بل المتمردينة المتاحة لمجموعالمطلقة الموارد 
الظروف التي تساعد الحكومات على مواجهة  علىالضوء   Fearon and Laitin (2003)دراسةتسلط . ونزاعال

االقتصادية -االجتماعيةجزئيًا بالتنمية جميعها  رتبطتالدولة، وات على األقل بقدر منهاأربعة  تتعلقو، المتمردين
وفر تالتي نوقشت آنفًا: القدرة على الوصول فعليًا إلى جميع األراضي التابعة للدولة؛ و ةالسابق اتنزاعوبنتائج ال

نفيذ على تالدولة التمرد؛ وقدرة أنشطة االستخبارات الالزمة لمكافحة توفر اإلمكانيات العسكرية للحكومة؛ و
  .56لمعارضةلدعم ال خفضإلى ترمي سياسات 

  
  على فعليًا وتصبح حرب العصابات أسهل عندما تفتقر الحكومات إلى الموارد الالزمة للسيطرة   

    Fearon and Laitin (2003)تادراستشدد و لوصول إليها.ااألراضي التابعة لها أو جزء من 
 المناطق الريفية حيث ، أيللمتمردينعلى التحديات الناتجة عن توفر مالذات آمنة  Collier and Hoeffler(2004)و

وتسيطر حكومات البلدان الفقيرة، بما في ذلك العديد من  غابات ال تصل إليها الطرق. أراضيأو جبلية األراضي 
وتضاف هذه الخصائص  . 57يةساسية، لكن وجودها ضعيف في المناطق النائاألمناطق الالبلدان العربية، على 

  .58الفقيرةواجه الحكومات الديمغرافية إلى التحديات التي ت-المادية
  

لجيوش والبلدان ذات ا آذلك يجب أن تتوفر لدى الحكومات القدرات العسكرية الكافية لقمع حرآات التمرد.  
التي تزيد التوتر بين الفئات  اتنزاعومع ذلك، فال . 59الكبيرة نسبًة إلى عدد السكان تكون حروبها أقصر

  وأن الحكومات تفقد الثقة أحيانًا في عناصر تنتمي خاصة النظامية، االجتماعية المختلفة تضعف قدرات الجيوش 
ًا يؤدي وأحيان  الحكومة.الى جانب القتال بشكل آبير بجدوى  تشككأن يمكن إلى مجموعات سكانية معارضة لها، 

  إلى تدابير أخرى تضعف قدرة الحكومة  وأانعدام الثقة إلى عمليات تطهير وإعادة تنظيم هبوط المعنويات و
  .على القتال

  
يد العاملة وهجرة ال اتاالستثمارسحب إلى هروب رؤوس المال و، آما ذآر آنفًا، المسلحة اتنزاعالتؤدي   

لذا و  ومن أبرز هذه األصول في المنطقة العربية النفط. ، فال يبقى في البلد غير األصول غير المنقولة.رةهاالم
أرباح  فإذا أمكنت السيطرة على إقليم ما وجني السيطرة على األرض عامًال رئيسيًا للتحكم باإلنتاج والنفوذ.تصبح 

                                                 
54  Lichbach, 1995, p. 44.  

55  Arjona and Kalyvas, 2006; Humphreys and Weinstein, 2008; Viterna, 2006, p. 10.  

56  Sobek, 2010; Hendrix, 2010.  

57  Herbst, 2000.  

58  Herbst, 2000; Kocher, 2004; Buhaug and others, 2009; Holtermann, 2012.  

59  Mason and Fett, 1996; DeRouen and Sobek, 2004.  
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وتعني التنمية   ."ةالعكسي "التنميةوهذا وجه آخر من أوجه  . 60نزاعمنه عبر استخدام القوة، زادت احتماالت تجدد ال
وأن من األربح  من األرض اإلنتاجية لقوةلال واليد العاملة أهم في هذا اإلطار أن عوامل اإلنتاج المنقولة آرأس الم

  .على أصولهماالستيالء بدًال من محاولة األصول  مالكيمع لمتاجرة اوالفئات االجتماعية النخب لدول ول
  

  الجوارأثر   -آاف
  

  and Sandler Murdochوترآز دراسة . 61تمتد اآلثار االقتصادية للحرب إلى البلدان المجاورة ،عادًة  
على البلدان المجاورة، وعلى التكلفة الباهظة التي تتكبدها  اتنزاعآلثار غير المباشرة للعلى ا (2004 ;2002)

ور وتبّين أن الحرب األهلية في بلد مجا أو الواقعة في المنطقة أو شبه القارة نفسها. نزاعالبلدان المجاورة لبلد ال
أما األثر المباشر، فينتج من األضرار  . 62بصورة مباشرة وغير مباشرة اإلجماليتؤثر على الناتج المحلي 

وأما األثر غير المباشر،   ، إذ قد تدمر المعارك البنى األساسية ورؤوس األموال في البلدان المجاورة.الجانبية
البلدان  شر عنالمستثمرين المحتملين، ما قد يحّول االستثمار األجنبي المبافي نظر زيادة المخاطر نجم عن في

وتبّين الدراسة أن للحرب األهلية آثار سلبية آبيرة على النمو القصير األمد في البلد المعني  المجاورة السلمية.
وبسبب التكامل االقتصادي اإلقليمي واآلثار المضاعفة، قد تنتقل اآلثار غير المباشرة  . 63والبلدان المجاورة له

الدراسة وجدت ، آلم 800 قطرها نصف دائرةالتي تقع في  لبلدانفبالنسبة ل . 64ةإلى أبعد من حدود البلدان المجاور
نشوب  يرتبط، في حين 0.1648يرتبط بانخفاض في النمو االقتصادي قدره نفسه بلد الفي وقوع حرب أهلية "أن 

األثر "أن يعني ذلك و . 65"األولثر األفي المائة من  30أو  0.05في بلد مجاور بتراجع قدره  إضافيةحرب أهلية 
و نفسه هالذي يقع على بلد في منطقة فيها ثالث حروب أهلية أو أآثر قد يعادل األثر الذي يقع على بلد يعيش 

  .67في بلد ما إلى زيادة خطر انتقال التوتر إلى البلدان المجاورة اتنزاعؤدي التو . 66"حربًا أهلية
  

فنتيجًة للحرب األهلية السورية،  .يؤثر في الجوارمصدر أساسي أيضًا هم والالجئون عالوة على ذلك،   
راسة لقد وجدت د  مثيل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. مأعداد من الالجئين لم يسبق لههناك في العالم ليوم ا

Davenport and others (2003)  الجئ في 744,000شرة أعوام عن حرب أهلية تمتد عفي المتوسط أنه ينتج 
نتائج مشابهة، لكنها تعتبر أن انتشار العنف  إلى Moore and Shellman (2004)دراسة  وتخلص. عامها العاشر

هذه  إليه تذهب مما العكس على ولكن، .وانتهاآات حقوق اإلنسان هي من األسباب األساسية لتدفقات الالجئين
 فين إذ قدر عدد الالجئي ،كثيرب أآثرالجئين  الخامس في عامها لشدتها السوريةاألهلية  الحرباألدبيات، أنتجت 

  .4,289,792بــ  2015 نوفمبر/تشرين الثاني
  

  فقد بينت عدة دراسات أن تدفقات ، اتنزاعلإحدى نتائج اليست فحسب  لكن تدفقات الالجئين  
 Salehyan and Gleditschدراسةذهب وت. األخرى البلدانإلى لحروب األهلية متداد ااعلى  تساعدالالجئين 

عوا أن يوس حتمليو لحروب األهليةسلبيًا لخارجيًا عامًال إلى أن الالجئين يشكلون  Salehyan (2007)و (2006)
                                                 

60  Rosecrance, 1986.  

61  Buhaug and Gleditsch, 2008; Salehyan and Gleditsch, 2006.  

62  Murdoch and Sandler, 2002, p. 96.  

  .107-106المرجع نفسه، الصفحتان   63

64  Murdoch and Sandler, 2004.  

  .145المرجع نفسه، الصفحة   65

  .150المرجع نفسه، الصفحة   66

67  Buhaug and Gleditsch, 2008; Gleditsch and Ward, 2000; Salehyan and Gleditsch, 2006.  
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آذلك يضاعف وجود الالجئين  .نزاععدوى اللشبكات االجتماعية لحرآات التمرد عبر الحدود، ما يزيد احتمال ا
  .المنشأ انبلدفي في البلد المضيف و ةالحق اتنزاعوالمشردين خطر نشوب 

  
  الخالصة  -الم

  
عنيفة في الجمهورية العربية السورية والسودان والعراق وفلسطين  اتنزاعباليوم مبتالة المنطقة العربية   

 البما في ذلك ترآيا وتشاد والصوم ،اتنزاعمتأثرة باللعديد من البلدان المجاورة آما أن ا . وليبيا ومصر واليمن
آثار سلبية هائلة على اإلنسان واالقتصاد والبيئة والمجتمع والسياسة، أدت إلى  اتنزاععن ال تقد نتجو  .ومالي

ي في المستقبل، ما يعن اتنزاعاحتمال اندالع الحالية  اتنزاعالتزيد عالوة على ذلك، و تراجع المسار اإلنمائي.
  .أن المنطقة العربية لن تخرج من هذه الدوامة لسنوات عديدة مقبلة

 
 اتنزاعقياس ال  -ثانيًا

 
وعدم االستقرار السياسي على الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية  اتنزاعيقّيم هذا الفصل آثار ال  
لة عن عرض هذا الفصل معلومات مفصبينما ي، في الفصل التالي اتنزاعاإلحصائي للجري التحليل يللتنمية. و

تستعمل على  متوفرة للعمومبيانات تحليل الفي ستخدم تآقاعدة عامة، مصادر البيانات التي استند إليها التحليل. و
  األآاديمي.الوسط في نطاق واسع 

  
ل بلد آراقب : يةالسن-البلد جمعت مصادر البيانات التي ستناقش أدناه في قاعدة بيانات مصنفة حسب  

وبشكل عام، تغطي  مرة واحدة في السنة.  Gleditsch and Ward (1999) يستوفي شروط الدولة وفقا لمعايير
معظم ل، بما في ذلك اإلسقاطات، لكن الفترة الزمنية 2100حتى عام  1815قاعدة البيانات الفترة الممتدة من عام 

  . بكثيرضيق أ البلدان ومصادر البيانات
  

واالستقرار السياسي بمستوى التحسن في مؤشرات التنمية. ومن  اتنزاعال، يجري ربط التحليلفي   
بالمقارنة  راجعتيكون هناك  أووعدم استقرار سياسي بطيئًا  اتنزاعالمتوّقع أن يكون التقدم في الدول التي تعاني 

: وىقيمة قص لديها المفّصلة أدناه للعديد من المؤشراتغير أن . التي استطاعت اجتناب هذه الظواهرمع البلدان 
  في المائة؛ ومعدالت وفيات الرضع ال تنخفض عن  100فنسبة التحصيل العلمي في المرحلة االبتدائية ال تتخطى 

من  بلغ العديدقد و. حد أقصى ثابت ًالآدليل الديمقراطية مث ،والدة حية؛ ولبعض المؤشرات 1000وفيات لكل  5
 اتزاعنسجل تحسنًا يذآر. وهذه البلدان لم تتأثر بتعد تلعديد من المؤشرات، ولم لالبلدان الصناعية القيم القصوى 

حّسن تولكي ال يتأثر التحليل بعدم إحراز  الشمالية.  إيرلندامحدودة نسبيًا، آ اتنزاعشهد سوى تلم أو مسلحة، 
وآذلك بضعة  ،68للتنمية صادر عن البنك الدوليالبلدان، أسقطت البلدان المصنفة صناعية في أول تقرير في هذه 

يا إسبانيا وأستراليا والبرتغال والدانمرك والسويد وألمان: وتشمل، بلدان أخرى أصبحت صناعية بحلول السبعينات
 إيسلنداو وإيرلنداج والنمسا واليابان واليونان والنروي )الشمالية وإيرلندابريطانيا العظمى (والمملكة المتحدة 

وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وآندا ولكسمبرغ ونيوزيلندا وهولندا والواليات المتحدة األمريكية. 
  منها فحسب مصّنفة صناعية. ءواستبقيت جنوب أفريقيا ألن أجزا

  
  وصف مجموعات البيانات  -ألف

  
من منظورين، المنظور الضيق والمنظور الواسع. وترآز التعاريف الضيقة النطاق  نزاعيمكن تعريف ال  

على ترآز ها أنبشكل أساسي على الجانبين التاليين: السمات التنظيمية للجهات الفاعلة، وعدد قتلى المعارك، أي 
                                                 

  .77 صفحة ،1978 الدولي، البنك  68
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قوع ال تشترط عدم وفتعاريف "السالم اإليجابي" األوسع أما  سلبي". السالم ال"في آثير من األحيان  ما يسمى
وبشكل عام، تأثرت جميع البحوث   بقاء األفراد في مأمن من العنف والعوز. ، بل أيضًاحسبف مباشرة اتنزاع

ي". ويرآز "السالم اإليجاب وعدم االستقرار السياسي في المنطقة العربية بـ اتنزاعالتي أجريت سابقًا حول آثار ال
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، على سبيل المثال، على مفهوم "األمن البشري"، ويعّرفه على أنه تحرير البشر 

  .69من التهديدات الكبيرة والواسعة النطاق والشاملة والطويلة األجل التي تعّرض حياتهم وحريتهم للخطر
  

إلى برنامج جامعة أوبساال للبيانات الخاصة  ستندًام، بكثير أضيق اتنزاعتعتمد هذه الدراسة فهمًا لل  
   المسلح حالة من نزاعال: "المسلحة اتنزاعقاعدة البيانات األآثر استخداما في مجال الالذي يوفر ، اتنزاعبال

 زاعنأدى الوقد حكومة دولة، على األقل ن، أحدهما اطرفعليها تنازع تتعلق بحكومة و/أو أراض، ي ،عدم التوافق
  .70"بسبب المعارك في سنة تقويمية واحدة قتيًال 25بينهما إلى ما ال يقل عن المسلح 

  
وينبغي التوقف في إطار هذا التعريف عند "حالة عدم التوافق المتنازع عليها"، ما يعني أن لدى الطرفين   

ا إلى عنف أدى أحيانلو العنفي حتى ال نزاعالهدفًا سياسيًا معلنًا يحفز على استخدام القوة المسلحة، ما يستبعد 
  قتيل سنويًا بسبب المعارك. 25هو وقوع فالحد األدنى من حيث حدة العنف أما م. غير منّظ

  
السياسية، ما يعني أن العنف اإلجرامي غير مدرج، في  اتنزاعيرآز هذا التعريف بشكل واضح على ال  

مة المتصلة بالمخدرات هذا السياق، حتى وإن بدا آشكل من أشكال الحرب األهلية، على غرار الجريمة المنّظ
ن التي تكون الدولة فيها م اتنزاعويرّآز هذا التعريف أيضا على ال  وعمليات مكافحة المخدرات في المكسيك.

  عن العمل  تفي بعض الحاالت، إما ألنها توقف اتنزاعاعلة. وال تكون الحكومة مشارآة في الالجهات الف
نكا بين الدي نزاعواقعة بين مجموعات إثنية، مثل ال اتنزاعألن الأو (آما في الصومال في أواخر التسعينات) 

جامعة  ح المستخدم في برنامجبين العفر والعيسى في إثيوبيا. والمصطل نزاعوالنوير في جنوب السودان، أو ال
ال تشارك فيها الدولة". وعلى الرغم  اتنزاعهو " اتنزاعلإلشارة إلى هذه ال اتنزاعأوبساال للبيانات الخاصة بال

، رآزت األدبيات بشكل آبير على األهلي نزاعالتي ال تشارك فيها الدولة تقع في إطار ال اتنزاعمن أن ال
إلى توفر بيانات ذات نوعية جيدة على امتداد  المسلحة التي تشترك فيها الحكومة. ويرجع ذلك جزئيًا اتنزاعال

 Correlates of War"مشروع العوامل المرتبطة بالحرب من خالل لهذا النوع من النزاعات عدة سنوات 
Project"71 " معهد بحوث السالم في أوسلو المشترك مع  بالنزاعات الخاصة للبيانات أوبساال جامعة برنامجأو

UCDP/PRIO"72، .ولكن ليس بالنسبة لألنواع األخرى   
  

 اتاعنزإذا آانت البلدان تعاني ما  سنويًا اتنزاعويسّجل برنامج جامعة أوبساال للبيانات الخاصة بال  
بسبب  قتيل سنويًا 1000قتيل سنويًا بسبب المعارك) أو خطيرة (أآثر من  999و 25مسلحة غير خطيرة (بين 

بمزيد من  اتنزاع. ولقياس حدة ال2013إلى عام  1946). وتشمل قاعدة البيانات معظم البلدان من عام المعارك
ل، تعتمد هذه الدراسة على التحليالت التي تحصي عدد الوفيات السنوي بسبب المعارك. وتجمع هذه يالتفص

بيانات  1. ويتضمن الجدول 2009-1946تغطي الفترة و Lacina and Gleditsch (2005) البيانات من دراسة
تبّين المتوسطات العالمية ومتوسطات المنطقة العربية. وعلى الرغم من انخفاض تقديرات  اتنزاعوصفية عن ال

                                                 
  ).2009( اإلنمائي المتحدة األمم برنامج  69

70  Uppsala University, UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2015.  

71  Sarkees, 2000.  

72  Gleditsch and others, 2002.   
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متوسطات قتلى المعارك على الصعيد العالمي منذ الثمانينات، لم تنخفض متوسطات المنطقة العربية بالمعدالت 
  وقتلى المعارك منذ التسعينات أعلى من باقي مناطق العالم. اتنزاعان متوسط الآإذ نفسها، 

  
  اتنزاعمؤشرات ال  -1الجدول 

  
 متوسط المنطقة العربية  المتوسط العالمي  الفترة الزمنية  المصدر  المؤشر
  Gleditsch et al. (2002) 1946-2013  0.16  0.20  النزاعات
  0.04  0.10    الخمسينات  النزاعات
  0.17  0.13    الستينات  النزاعات
  0.17  0.15    السبعينات  النزاعات
  0.23  0.20    الثمانينات  النزاعات
  0.22  0.21    التسعينات  النزاعات
  0.20  0.16    العقد األول من القرن الحادي والعشرين  النزاعات

)Lacina and Gleditsch )2005  قتلى المعارك  1946-2009  1077  780  
  44  244    الخمسينات  قتلى المعارك
  581  1106    الستينات  قتلى المعارك
  619  1522    السبعينات  قتلى المعارك
  1592  1535    الثمانينات  قتلى المعارك
  716  570    التسعينات  قتلى المعارك
  787  323    العقد األول من القرن الحادي والعشرين  قتلى المعارك

  .Lacina and Gleditsch, 2005: المصدر
  

  قياس االستقرار السياسي  -باء
  

ة آيفيالمسلح" موضع خالف، لكن المجتمع األآاديمي اتفق إلى حد ما على  نزاعال يزال تعريف "ال  
ختلف وت على تعريف "عدم االستقرار السياسي".  توافقحتى اليوم غير أنه ليس هناك . هذا المفهوم تعريف

مصطلح. وفي معظم الحاالت، يستخدم هذا المصطلح في ثالثة الهذا بينها على آيفية استخدام  فيماالدراسات 
هذا ل رات في المؤسسات السياسية الرسمية. ووفقًايي، يمكن تعريف عدم االستقرار من حيث التغأوًال أشكال. 

التعريف، يكون بلد ما غير مستقر سياسيا إذا شهد تغييرات آبيرة في النظام تؤثر على طبيعته األساسية فتجعله 
   . نقالباتعريف عدم االستقرار السياسي على أنه إمكانية حصول من هذا المنطق يتبع أآثر أو أقل ديمقراطية. و

ال على سلوك الجهات الفاعلة، مثل القيام بأعمبل سية للنظام، رآز بعض الدراسات على الجوانب المؤسي، ال ثانيًا
ء حد سوا يكون الترآيز علىقد شغب وأشكال أخرى من االضطرابات الشاملة. وفي إطار هذه االستراتيجية، 

ألحزاب الترآيز على ا ويؤدي نخبوية، مثل األحزاب السياسية. األآثر الجهات الفاعلة على المجتمع المدني وعلى 
في  الجهات الفاعلة حيال الخسائر ردة فعلبحث في الكثير من األحيان إلى النخبوية لسياسية والجهات الفاعلة ا

وتشير  –االنتخابات. وتعتبر البلدان غير مستقرة إذا لم تعترف الجهات الفاعلة الرئيسية بخسارتها في االنتخابات 
  ."موافقة الخاسرين"إلى هذه الظاهرة بمصطلح  Anderson and others (2004)دراسة 

  
التعاريف التي ترآز على السلوك أو على الخصائص المؤسسية (أو التغييرات التي تعتريها) تفترض و  

لف عما مختفالنهج الثالث في تصور عدم االستقرار السياسي أما مالحظة عدم االستقرار السياسي. باإلمكان أن 
ن معليها من البيانات وليس من المالحظة المباشرة. و ُلستَدستقرار ظاهرة آامنة ُييفترض أن عدم االإذ سبق، 
عند العالقة  Alesina and others (1996)وتتوقف دراسة   .حساسًا تصبح آيفية قياس عدم االستقرار أمرًاهنا، 

بين النمو االقتصادي وعدم االستقرار السياسي. فتعتبر أن عدم االستقرار ظاهرة آامنة وتقيسه باستخدام نموذج 
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تورية التي تقيس التغييرات الدستورية أو غير الدس على عدم االستقرار من البيانات ُلستَدُيمعادلة هيكلية، بحيث 
ستقرار مفهومًا آامنًا يسمح بتعريفه آقضية متعددة األبعاد، دون إرغام في السلطة التنفيذية. واعتبار عدم اال

. غير أن االستنتاجات القائمة على من حيث الترجيح مدى أهمية آل بعد من األبعادبدقة عرف أن يالباحث على 
جزء وح أي بوضو دائمًا تحديدال ، إذ ال يمكنسياساتيةتوصيات أساسًا لألن تكون بسهولة مفاهيم آامنة ال تصلح 

  الذي يحدث النتائج.هو ر الكامن المتغيَّمن 
  

العالقة بين مقياس قتلى المعارك ومقياس عدم االستقرار السياسي. والمقياسان يرتبطان  7يبين الشكل   
يشهد  دون أن ليس من النادر أن يكون البلد غير مستقر سياسيًاف، لكنهما غير متداخلين. (r=0.56)بعالقة إيجابية 

  ما تحدث في حاالت استقرار سياسي. آثيرًا اتنزاع، آما أن الاتنزاع
  

  وعدم االستقرار السياسي اتنزاعالعالقة بين ال  -7الشكل 

  
  .v.5-2015 اتنزاعإلى بيانات قتلى المعارك لبرنامج جامعة أوبساال للبيانات الخاصة بال : حسابات اإلسكوا باالستنادالمصدر

  
  االستقرار على مستوى النخبة  -1

  
النهجين  على معطياٍت من آامنة، وإن آانت تعتمد أيضًا ةالدراسة بأن عدم االستقرار سمهذِه تسلم   

تراوح قيمة وت هج. الُنه تحقيق توازن بين هذلالتالي دليل االستقرار السياسي  َعوقد وِضالمؤسسي والسلوآي. 
والدليل هو معدل وسطي غير مرجح  . األعظم هو عدم االستقرار السياسي 1، حيث 1الدليل بين صفر و

  :1لتتراوح بين صفر وت معايرتها للمؤشرات التالية التي جمعت وجر
  

  السنوات الخمس األخيرة؛ لنظام فيعدد التغييرات في ا  (أ)  
  البات في السنوات الخمس األخيرة؛عدد االنق  (ب)  
  .في السنوات الخمس األخيرة ةآبيرزيادة عدد السنوات التي زاد فيها القمع   (ج) 

0 
.2

 
.4

 
.6

 
سي
سيا
 ال
ار
قر
ست
اال

دم 
 ع

0 5 10 15
)1قتلى المعارك، لوغاريثم (قتلى المعارك +



-24- 

. وتعّرف الزيادة الكبيرة t إلى t-1من  Polity 2 نقاطوحدات في  3ويعّرف تغيير النظام بتغيير ال يقل عن   
 مختلف مصادر وترد. )2014( حمايةلل Fariss مقياس في t إلى) t-1( انحرافين معياريين زيادةفي القمع على أنها 

  .2 الجدول في المؤشرات
  

  مؤشرات عدم االستقرار السياسي على مستوى النخبة  -2الجدول 
  

  متوسط المنطقة العربية  المتوسط العالمي  الفترة الزمنية  المصدر  المؤشر
  Marshall and Jaggers, 20031815-2012  0.04  0.03  تغيير النظام
  0.05  0.05    الخمسينات  تغيير النظام
  0.03  0.03    الستينات  تغيير النظام
  0.03  0.05   السبعينات  تغيير النظام
  0.01  0.03    الثمانينات  تغيير النظام
  0.04  0.06    التسعينات  تغيير النظام
  0.05  0.03   العقد األول من القرن الحادي والعشرين  تغيير النظام
  Powell and Thyne, 20111946-2012  0.04  0.05  االنقالبات
  0.11  0.08    الخمسينات  االنقالبات
  0.13  0.09    الستينات  االنقالبات
  0.10  0.07    السبعينات  االنقالبات
  0.05  0.05    الثمانينات  االنقالبات
  0.05  0.03    التسعينات  االنقالبات
  0.03  0.02   العقد األول من القرن الحادي والعشرين  االنقالبات

  Fariss, 20141949-2009  -0.10  -0.25  حقوق اإلنسان
  0.27-  0.17-    الخمسينات  حقوق اإلنسان
  0.48-  0.28-    الستينات  حقوق اإلنسان
  0.25-  0.36-    السبعينات  حقوق اإلنسان

  0.39-  0.29-    الثمانينات  اإلنسان حقوق
  0.35-  0.00-    التسعينات  حقوق اإلنسان
  0.11-  0.31-   العقد األول من القرن الحادي والعشرين  حقوق اإلنسان

  : بيانات جمعتها اإلسكوا من المصادر المذآورة في الجدول.المصدر
  

  ويغطي المقياس االستقرار السياسي على مستوى النخبة، ويقيس مدى استمرارية النظام الحالي،   
  وآيف يحكم.

  
  عدم االستقرار في المجتمع المدني  -2

  
ع من خالل اإلجراءات التي يتخذها المجتمبطريقة مباشرة أآثر قياس عدم االستقرار السياسي  يمكن أيضًا  
عة، وشرمة محكومًا بطريقليس البلد الذي يشهد بانتظام أعمال شغب وانتفاضات بلدًا يعتبر المجتمع هذا المدني. ف

، يمكن تعريف عدم االستقرار السياسي على لذالعدم االستقرار السياسي. و ًامصدريمكن أن يكون وهذا الوضع 
  يين:يغطي المؤشرين التال. وفيما يلي مقياس ثان لعدم االستقرار السياسي ةأنه حدوث اضطرابات مدنية متكرر

  
  عدد انتفاضات المجتمع المدني الكبيرة في السنوات الخمس األخيرة؛  (أ)  
  عدد أعمال الشغب وانتفاضات المجتمع المدني الصغيرة في السنوات الخمس األخيرة.  (ب) 
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التي  Chenoweth and Lewis (2013)ة دراس منالمدني الكبيرة المجتمع عدد انتفاضات جمع جرى   
يان في آثير من األحقيادة هذه الحمالت تكون و"مدني.  مجتمعقام بها ًا التي نطاقاألوسع منظمة الحمالت تغطي ال

  .73تلقائيةالشعبية التحرآات المعروفة وأسماء منظميها مكشوفة، ما يميزها عن أعمال الشغب العشوائية أو 
شخص.  100تغطي أعمال الشغب يشارك فيها ما ال يقل عن  Banks (2008)من  وأضيفت إلى هذا المقياس بيانات

ة ويفوق متوسط المنطقة العربي احتمال حدوث انتفاضات على صعيدي العالم والمنطقة العربية.  3ويبين الجدول 
  .0.15المتوسط العالمي البالغ  0.19البالغ 

  
  مؤشرات عدم االستقرار السياسي على مستوى المجتمع المدني  -3الجدول 

  
  متوسط المنطقة العربية  المتوسط العالمي  الفترة الزمنية  المصدر  المؤشر

  Chenoweth and Lewis, 2013 1945-2006  0.15  0.19  االنتفاضات
  

  قياس التنمية  -جيم
  

تسعى هذ الدراسة إلى وضع مقياس واحد للتنمية،  من أنًال بدالتنمية مفهوم متعدد األبعاد. وآما أسلفنا،   
الذي يرآز على المؤشرات التي تقيس األهداف اإلنمائية  ،201174تستند إلى تقرير التنمية في العالم لعام فإنها 

ًا، ميعج لأللفية، وهي مجموعة من ثمانية أهداف للتنمية العالمية اتفقت عليها الدول األعضاء في األمم المتحدة
تمكين و م االبتدائي؛ تعزيز المساواة بين الجنسينتعميم التعليتحقيق وهي: القضاء على الفقر المدقع والجوع؛ 

المالريا و ؛ مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدزلنفاسّيةاصحة الوفيات األطفال؛ تحسين  تقليل؛ المرأة
ة األهداف اإلنمائي يست؛ آفالة االستدامة البيئية؛ إقامة شراآة عالمية من أجل التنمية. ولوغيرهما من األمراض

ألهداف وعدم االستقرار على ا اتنزاعلمنطقة العربية. وال تحلل هذه الدراسة أثر اللاألهمية نفسها ب هاجميعلأللفية 
سجلت قد فالمتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، والوفيات النفاسية، والشراآة العالمية من أجل التنمية. 

ُص الكبير النقيحول ى معدالت انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في العالم. والمنطقة العربية أحد أدن
في البيانات المتعلقة بوفيات األمهات في المنطقة العربية دون تحليل هذه القضية. أما هدف تحقيق شراآة عالمية 

  بعاده.االقتصادية موضوع هذه الدراسة، فجرى است-فيقع خارج نطاق التنمية االجتماعية
  

يرآز هذا التقرير على المؤشرات التالية: معدالت وفيات الرضع، وهو مؤشر عام يستخدم على نطاق   
لكل  مرعال من األولى السنة في يموتون الذينيحدد عدد الرضع واالقتصادية -واسع لقياس التنمية االجتماعية

مشارآة المرأة في وسنة)؛  24و 15المعدل العام للبطالة ومعدل بطالة الشباب (بين ومن المواليد األحياء؛  1,000
 عّرفي يذالمؤشر التعليم، ومجموع القوة العاملة؛ للنساء في النسبة المئوية التي تعّرف على أنها سوق العمل، 

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي؛ وسنة الذين لم يحصلوا على تعليم؛  24و 15نسبة السكان بين  أنه على
معلومات عن  4الحوآمة. ويتضمن الجدول ونسبة مئوية من نفقات الحكومة المرآزية؛ آالنفقات العسكرية و

  وصفية.الحصاءات آذلك بعض اإلالمؤشرات ومصادرها، و
   

                                                 
73  Chenoweth and Lewis, 2013, p. 416.  

74  World Bank, 2011.  
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  مؤشرات التنمية  -4الجدول 
  

 متوسط المنطقة العربية  المتوسط العالمي  الفترة الزمنية المصدر المؤشر
  World Bank, 2013 1960-2012  63.7 (48.3)  53.8 (47.2)  وفيات الرضع

  World Bank, 2013 1991-2012  9.1 (6.5)  9.9 (5.9)  البطالة
  World Bank, 2013 1990-2012  39.2 (10.1)  20.9 (8.0)  مشارآة المرأة في سوق العمل

  IIASA, 2014 1960-2013  2.2 (3.3)  3.1 (2.6)  عدم الحصول على تعليم
  IIASA, 2014 2013-1820  9.0 (1.5)  9.6 (1.5) نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

  World Bank, 2013 2012-1990  10.9 (10.4)  22.2 (18.8)  النفقات العسكرية

  الحوآمة
Hegre and Nygård, 

2014 1960-2008  -0.26 (0.80)  -0.52 (0.65)  

  بيانات جمعتها اإلسكوا باالستناد إلى المصادر المذآورة في الجدول.: المصدر

  د الدولي لتحليل النظم التطبيقية.المعه: IIASA: مالحظة
  World Bank.البنك الدولي :  

  
  االعتبارات الخاصة بالمنطقة العربية  -دال

  
 اجههاالتحديات اإلنمائية التي تومعظم البلدان في المنطقة العربية متوسطة الدخل تغلبت على العديد من   

  . على وجه الخصوص جنوب الصحراء األفريقية الكبرىبلدان 
  

: ضعف مشارآة المرأة في سوق العمل، التنمية المميزةالمنطقة العربية بمجموعة من عوامل  تسموت  
مشارآة المرأة في القوة العاملة معدالت تبلغ  ،4يبين الجدول آما و وانتشار البطالة، وارتفاع النفقات العسكرية. 
 ،أن نسبة السكان الذين لم يحصلوا على تعليم مرتفعةآما ، تقريبًا في المنطقة العربية نصف المعدل العالمي

  فقه المرآزية ضعف ما تنموازناتها النسبة التي تخصصها الحكومات العربية للنفقات العسكرية من  تساويو
وعدم االستقرار  اتنزاعتقدير أثر ال، من المهم لمنطقةل العوامل هذهة أهميإلى  نظروبال باقي حكومات العالم. 

  .يهاعلبناًء السياسي 
  

  الالجئون  -1
  

عدم و اتنزاعوي المنطقة العربية أآبر عدد من الالجئين في العالم، هرب معظمهم من وطنهم بسبب الؤت  
وعدم االستقرار السياسي على الالجئين  اتنزاعاالستقرار السياسي. وترآز هذه الدراسة على األثر المباشر لل

تعتمد على بيانات الالجئين في قاعدة بيانات السكان اإلحصائية لمفوضية األمم المتحدة هي الوافدين والخارجين. و
تتضمن واألهم أن قاعدة البيانات هذه  . 2012و 1978عامي  لشؤون الالجئين التي تغطي معظم سكان العالم بين
تحليل العوامل التي تؤثر على حرآة الالجئين الوافدين يسر معلومات عن بلدان المنشأ وبلدان اللجوء، فت

دن آما توفر بيانات عن الالجئين الفلسطينيين في األر .المشردين داخليًاوالخارجين. وتتضمن أيضًا معلومات عن 
  والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية ولبنان. 

  
  الشبابية اتالطفر  -2

  
سنة، الذين بلغت نسبتهم  29و 15تشهد المنطقة العربية حاليًا ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الشباب بين   

هي و وتشكل الطفرة الشبابية محرآًا هامًا لالضطرابات في سياق االنتفاضات العربية.  في المائة من السكان.  30
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لكن العالقة السببية التي تربط الطفرة الشبابية  . 75مسلحة اتنزاعتساهم بشكل عام في زيادة احتماالت وقوع 
 ، من استيعاب طفرتهاوعدم االستقرار غير واضحة. وقد تمكنت بلدان عديدة، أبرزها نمور شرق آسيا نزاعبال

ار، وعدم االستقر اتنزاعوبشكل عام، يمكن أن تتحول الطفرة الشبابية إلى محرك لل . اتنزاعالشبابية دون 
عندما تتدنى فرص التعليم والعمل المتاحة. وتتضمن هذه الدراسة بيانات عن طفرات الشباب، باعتبارهم مجموع 

  ظم التطبيقية.نة، وفقًا لتعريف المعهد الدولي لتحليل الُنس 29و 15السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 
  

  إضافية تحكم عوامل  -هاء
  

ند والمقاييس الخاصة بالمنطقة العربية، يست جواراالستقرار السياسي وتأثير الوعدم  اتنزاعإلى جانب ال  
المسجلين، وإلى  ، وإلى مجموع السكانdecade dummies رات افتراضية لكل عشر سنواتالتحليل إلى متغّي

ظرًا لهذه نو ويبدي معظم المؤشرات التي يجري تحليلها أدناه تحسنًا مع الوقت.  علم خاص بالبلدان العربية. َم
تخدم . وقد است عامةناتحّس وعدم استقرار سياسي اتنزاعالبلدان التي تعاني قد تشهد  ،الوجهات العامة القوية

لين مجموع السكان المسجدخل وأ . الزمنيةالحتساب الوجهات  سنوات عشر لكلرات االفتراضية التحليل المتغّي
  آمؤشر إضافي.

  
  البيانات الناقصة وخطأ القياس  -واو

  
التي وضعت باستخدام المؤشرات التي نوقشت  ،ةالسن-مجموعات البيانات المصنفة حسب البلدتشوب   
 وائي،عشالفجوات  هومصدر هذ . ًاجمع سنويأن العديد من المؤشرات ال ُي ا الرئيسي، سببهةآبيرفجوات  ،أعاله

 اتزاعناحتمال إدراج بلد ما في مجموعة البيانات ال يتأثر بما إذا آان هذا البلد قد شهد في سنة معينة بمعنى أن 
ر منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة اقريحدد االستقرار السياسي. وافتقار إلى أو حاالت 

معين.  نزاعبذلك رتبط يدرج في مجموعات البيانات، وال سُتالبلدان ما إذا آانت  البياناتعند جمع (اليونيسيف) 
يؤثر سلبًا أنه ، إذ ًاإشكاليغفالها إقد يكون و ،76ا"عشوائيهذه البيانات "مفقودة من وجهة النظر اإلحصائية هكذا، 

. ةت عشوائيها بياناعنالتي ال تتوفر البلدان -ز، شرط أن تكون السنواتيؤدي إلى تحيُّعادة ال  هلكنعلى الكفاءة، 
  .البيانات الناقصةالمشاهدات ذات آافة  قيميجري معظم التحليل في هذه الدراسة على أساس حذف لذا و
  

  ق تعلي ففيما القيم الناقصة.  استنتاجسعت هذه الدراسة، فيما يتعّلق ببعض المؤشرات، إلى قد و  
   ن دراسة هيغرالبيانات ماسُتنتجت ، ةظم التطبيقيمن المعهد الدولي لتحليل الُنقيت اسُتالتي  ،ببيانات التعليم

Hegre and others (2013) المعروفة بـ  طريقة االستداللستخدم تي تال‘hot-deck’، مطابقة البلدان  تجري بحيث
القيم تقاق شآنماذج الاألخيرة ثم تستخدم هذه البلدان  ،توفرةذات البيانات الناقصة مع بلدان ذات سالسل زمنية م

  فاء يستاالعلى عملية  ينطوي هذا اإلجراء أيضًاالزمن، تغّير ببطء مع ير التعليم أن متغّيوبما الناقصة. 
  .77اإلحصائية خطيال
  

المعلومات  باستخدام جميع المفقودةطرقاً متعددة لالستدالل على البيانات لمزيد من التحقق وتعتمد الدراسة   
 يمكنو .)10و 5بين عادة (تتراوح قيمتها  m المفقودةالمتاحة في مجموعة البيانات. ويمكن التنّبؤ بجميع القيم 

                                                 
75  Urdal, 2006.  

76  Little, 2002.  

77  Hegre and others, 2013.  
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 أمر هذاو عدم اليقين الذي يرافق عملية االستدالل.ل قياسأنه  على مباشرة المرشحةالتباين بين هذه القيم تفسير 
 نييقلا عدم عن معلومات إدراجفإن  لذاو التعريف، بحكم ،معروفة غير المفقودة القيمة ألن للغاية فيه مرغوب
لمرشحة اعلى جميع القيم والمعايير الفعلي ويجرى التحليل  .مناسب أمر المفقودة البيانات تقديراتيكتنف  الذي

وتجري هذه  78.في نتيجة إجمالية واحدةبسهولة )، التي تدمج المعياريةخطاء األوالمقّدرة معامالت ال، (المختلفة
وفي االستدالل، تؤخذ في الحسبان السالسل  . Amelia79 عددة باستخدام برنامج أميليامتالدراسة عمليات استدالل 

  قيم معقولة للغاية. جاستنتا، ما يؤدي إلى panel data لبياناتالالئحية لطبيعة الالزمنية و
  

وعية ن ليستوخطأ القياس. هي مشكلة  عمأوليست البيانات المفقودة سوى حالة خاصة واحدة من مشكلة   
 وفقًا لمصدر بيانات الناتج المحلي اإلجمالي ،يمكن للباحثينأنه  يبين  Jerven (2011)جرفنف. مسألة تافهة البيانات

  وجهة من و تراجعًا.  وأرآودًا  وأ نفسها نموًاالمستخدمة، االستنتاج بأن تنزانيا آانت تشهد في الفترة الزمنية 
إلى أن بيانات الناتج المحلي اإلجمالي والنمو االقتصادي آانت ضعيفة   Jerven (2010)خلصي، ةإقليمينظر 

ما عدا  ،بلد آخر اقتصادختلف عن بلد أفريقي ي اقتصاددخل ل معها التأآيد، بشكل موثوق، أن يستحيلدرجة 
ذه الدراسة هتوفر ال لألسف و بعض الجيوب الغنية بالموارد وبعض الدول الجزرية وجنوب أفريقيا. بالنسبة ل

أن يشكل خطأ القياس مشكلة بالنسبة إلى مؤشرات التنمية، ما عدا فيما يتعّلق بالناتج إمكان مدى معلومات عن 
 راسةتشير دو .اقتصاد التنميةدراسات وتأتي هذه المعلومات بشكل أساسي من  في أفريقيا. المحلي اإلجمالي 

Jerven (2010) و افتقار هللدول األفريقية السبب الرئيسي في تدني نوعية بيانات الناتج المحلي اإلجمالي أن لى إ
ر البيانات. وينسحب هذا االنتقاد على معظم المؤشرات اإلنمائية، يتوفؤة بوسعها آفء إحصاأجهزة هذه البلدان إلى 

بيانات ال تصدرنفسها التي  األجهزةن عتصدر إلى حد آبير البيانات تلك آمؤشرات التنمية في العالم، ألن 
ضخم في البيانات الرسمية عن التإذ يعتقد أن أفريقيا؛ الواردة من  بياناتبالوال تنحصر هذه المشكلة  االقتصادية. 

خم في التضال تشير إلى  تاإليكونيميسمجلة معها إلى درجة أصبحت األرجنتين مشكوك جدًا في موثوقيتها، 
  .80األسبوعية حول المؤشرات االقتصادية والماليةاألرجنتين في قائمتها 

  
ف بين يختلفي الجوهر، فعشوائيًا  رمتغّيهذا الر مستقل مع هامش من الخطأ، يصبح وعندما يقاس متغّي  
مذج هذه العشوائية، يمكن أن تصبح النتائج شديدة االنحياز. تنوعندما ال  . 81أخرى اختالفًا تحكمه الصدفةوحدة و

ال يمكن  covariateثانوية رات إحصائية رات، فتتحّول إلى متغّيخطأ القياس تأثير المتغّيضعف ُيبشكل عام، و
موذج ن ات منلتقديرلعني بالضرورة أن النتيجة النهائية يال  المخفف األثرمن سوء الحظ أن و . 82االعتماد عليها

ر متغّي إال عندما يكون خطأ القياس في ةمتحّفظ يةتقديرتكون القيمة الال ة، إذ متحفظتكون  اتقياساء خطأ ريهتعت
مكن ال يفرات، أو عندما يكون الخطأ غير عشوائي، خطأ القياس في عدد من المتغّييكون ما عندأما واحد فحسب. 

خطأ من األهمية أن و . 83(من سالب إلى موجب أو بالعكس) اإلشارة، ويمكن أن يؤدي إلى انعكاس هتأثيرالتنبؤ ب
حسب، رات المحددة فلمتغّيهذه العلمات َمالر واحد، ال يؤثر على تقديرات في أآثر من متغّييكون القياس، عندما 

ز الناتج تحيُّإلى أن ال بطرق ال يمكن التنبؤ بها. وتجدر اإلشارة أيضًاوالمقّدرة لمات عيؤثر أيضًا على جميع الَمبل 

                                                 
78  Little and Rubin, 2002.  

79  King and others, 2001; Honaker and King, 2010; Honaker, King, and Blackwell, 2011.  

80  The Economist, 2012.  

81  Kennedy, 2008.  

82  Fox, 2008, p. 115.  

83  Jackman, 2008.  
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في ن  يكُمرات الالمتغّيحل مشكلة الخطأ في ما يعني أن "، asymptoticallyتقاربيًا  عن خطأ القياس يبقى موجودًا
  .84"توفير المزيد من البيانات، بل في توفير بيانات أآثر موثوقية

  
 يهافنماذج محافظة يرّجح أن يقتصر خطأ القياس الدراسة هذه تقّدر ، المشكلةالوقوع في هذه  لتجنبو  

ذه ه في نماذجيرجَّح و . اتمن مشكلة خطأ القياس ومن شأن ذلك أن يحّد رات. على متغّير واحد أو بضعة متغّي
خطأ القياس في الجانب األيسر من  يؤدي لنو رات التابعة. بين المتغّيأآبر أخطاء القياس أن تكون  الدراسة
ال يمكن  ،لكع ذم. الخطأ"ينتهي" ألن يشكل جزءًا من تعبير ز في النتائج، بل إلى تحيُّاإلحصائي االنحدار معادلة 

  .استبعادًا مطلقًا د أن تكون نتائج هذه الدراسة متأثرة إلى حد ما بالخطأ في القياساستبعا
  

  تحليل آمي لتداعيات النزاعات وغياب االستقرار السياسي  -ثالثًا
  

يبحث هذا الفصل في تأثير النزاعات على التنمية. وهو يستند إلى بيانات أحدث من تلك المستخدمة في   
ام ويتوزع بعض األرق الفصل األول، ويعتمد تعريف النزاع الذي حدده برنامج أوبساال عن بيانات النزاعات. 

دد علوغاريثم خرى إلى مقياس أدق هو بين "ال نزاعات" و"نزاعات طفيفة" و"نزاعات حادة"؛ وتستند األرقام األ
ويستخدم هذا الفصل أيضًا المقاييس المتعلقة بغياب االستقرار السياسي المحددة في  عام. -قتلى المعارك في بلد

وفيات الرضع؛  :التالية الفصل الثاني. ويبحث في طبيعة تأثير النزاعات وغياب االستقرار على مؤشرات التنمية
الناتج المحلي اإلجمالي؛ التعليم؛ البطالة؛ نسبة اإلنفاق العسكري إلى النفقات العامة؛ مشارآة نصيب الفرد من 

  المرأة في القوى العاملة؛ والحوآمة.
  

  البلدان التي ال تشهد نزاعاتمقارنة بالتنمية في بلدان النزاعات   -ألف
  

نمية لعديد من مؤشرات التطبقًا ليبين التحليل األولي ضعف أداء بلدان النزاعات في المنطقة العربية   
 2010و 1946أداء البلدان التي شهدت نزاعات في مرحلة معينة بين عامي  8ويبين الشكل  المذآورة أعاله. 

ي ب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالمؤشري وفيات الرضع ونصيل طبقًامقارنة بالبلدان التي لم تشهد نزاعات، 
على قتيل  1 000 لىإ، حيث وصل فيهانزاعات حادة عدد قتلى المعارك  شهدتز البلدان التي . ويمّي2009في عام 

  . فقط ًالقتي 25نزاعات طفيفة وصل عدد القتلى إلى ما ال يقل عن  شهدتفي عام واحد، والبلدان التي األقل 
  

  ب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في بلدان النزاعاتيالرضع ونص معدالت وفيات  -8الشكل 
  2009في المنطقة العربية، نزاعات  تشهدالتي لم والبلدان 

 

  

 ).2015: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات (النسخة الخامسة المصدر
                                                 

  .127ص المرجع نفسه،   84
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ية الخارج والقيم. الوسطية القيمة الثالث المجموعات منمجموعة  لكل المربع داخلالخط العمودي  يعطي  
من الواضح أن أداء بلدان ولهذا المربع هي المئين الخامس والعشرين والمئين الخامس والسبعين لكل مجموعة. 

  نزاعات.  تشهدالنزاعات أضعف من أداء البلدان التي لم 
  

فيفة نزاعات ط شهدتواضح في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، بين البلدان التي فرق وهناك   
التي رة الصغينزاعات، هي الممالك العربية  شهدتغالبية البلدان التي لم ، ذلك أن زاعات حادةشهدت نوتلك التي 

تنعم بحالة من االستقرار وتحقق إيرادات آبيرة من النفط والغاز الطبيعي. أّما البلدان المنتجة للنفط التي شهدت 
 تمكنتقد و ). 11نبت وقوع نزاعات (الشكل تجانزاعات حادة، آالجزائر والعراق، فهي أقل ثراًء من تلك التي 

البلدان  التي يسجلها بعض آليًا العالية لوفيات الرضعمعدالت ب الانتجانزاعات أيضًا من  شهدتالبلدان التي لم 
  بالنزاعات.المبتالة العربية 

  
 تشهدالبلدان التي لم يبّين أن  9فالشكل  من مؤشرات التنمية.  عددوتنطبق هذه الصورة العامة على   

حادة نزاعات ت شهدسنة، أّما البلدان التي  24-20لدى الفئة العمرية عالية نزاعات تسجل دائمًا مستويات تعليم 
ومعدل البطالة في بلدان النزاعات أعلى بكثير منه في البلدان  . متدنية فتسجل في معظم األحيان مستويات

بين بطالة يشبه نمط الو بمدة طويلة.  2009انتهت قبل عام في عدد من هذه البلدان األخرى، مع أن النزاعات 
  لكن مع فوارق أقل.لعام، ونمط البطالة االشباب 

  
  2009مستويات التعليم ومعدالت البطالة في المنطقة العربية،   -9الشكل 

 

 ).2015: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات (النسخة الخامسة المصدر
  

من النفقات العامة. ويخصص معظم البلدان العربية نسبة آنسبة النفقات العسكرية  توزيع 10يبين الشكل   
يبدو أن و للنفقات العسكرية، تصل إلى ضعف متوسط اإلنفاق العسكري في البلدان النامية.  موازنتهآبيرة من 

المبالغ التي تنفقها البلدان العربية ألغراض عسكرية ال ترتبط آثيرًا باندالع النزاعات. وينطبق هذا الواقع على 
ن النفقات العسكرية بعد انتهاء النزاعات أ  Collier and Hoeffler (2006)مناطق أخرى في العالم، إذ تبّين دراسة

  .نتائج عكسيةذات مرتفعة وفي معظم الحاالت في أحيان آثيرة تكون 

  واضحة بين وقوع النزاعات ومشارآة المرأة في القوى العاملة.الدراسة أي عالقة جد ولم ت  
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  في بلدان النزاعات النفقات العسكرية ومشارآة المرأة في القوى العاملة  -10الشكل 
  2009المنطقة العربية، والبلدان التي لم تشهد نزاعات في 

 

  ).2015: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات (النسخة الخامسة المصدر
  

  أمثلة عن بعض البلدان  -باء
  

مؤشري  12و 11ختلف تداعيات النزاعات اختالفًا آبيرًا بين البلدان. ولتبيان ذلك، يعرض الشكالن ت  
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت وفيات الرضع قبل اندالع الحروب وبعدها في لبنان (في عامي 

ويبّين الشكالن   ).1971و 1961) واليمن (في عامي 2004و 1989و 1979)، والعراق (في األعوام 1990و 1974
  فوارق واضحة في النتائج بين هذه البلدان من جهة، وبين هذين المؤشرين من جهة أخرى.

  
الناتج المحلي اإلجمالي بشكل ملحوظ نتيجة  نصيب الفرد من ففي لبنان والعراق انخفضت مستويات  

عند في المائة  40في لبنان انخفض بنسبة أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  11النزاعات. ويبين الشكل 
ما آان عليه قبل اندالع الحرب مباشرًة. وقد حدث هذا االنخفاض خالل فترة ارتفع فيها متوسط عنهاية الحرب 
مالي وظاً في الناتج المحلي اإلجبدوره شهد العراق انخفاضاً ملحوفي المائة في المنطقة العربية آكل.  65الدخل بنسبة 

الذي بلغ عند انتهاء الحرب بين العراق وإيران ثلث ما آان عليه قبل اندالع هذه الحرب. واستمر هذا االنخفاض 
  .2003والغزو األمريكي في عام  1991على العراق بعد حرب عام والعقوبات المفروضة خالل فترة الحصار 

  
انخفاضًا في هذه المعدالت في  12إذ يبّين الشكل  بمعدالت وفيات الرضع.  لكن الصورة مختلفة فيما يتعلق  

دل حيث ي ،ويتجلى هذا التحسن بشكل خاص في اليمن  آل من العراق ولبنان واليمن بعد نهاية الحروب فيها.
وفيات انخفضت معدالت قد و . 1971-1961انخفاض معدل وفيات الرضع على نمو اقتصادي ملحوظ خالل الفترة 

يرة ويبقى من المهم تقييم هذه األرقام بالمقارنة مع التحسينات الكب  ولكن بنسبة أقل. ،الرضع في العراق ولبنان أيضًا
ع (غير المرجح) في المنطقة ، بلغ متوسط معدل وفيات الرّض1974ففي عام   في الصحة العامة خالل هذه الفترة.

أما   والدة حية. 1,000لكل  حالة وفاة 49، إلى 1990ة؛ وانخفض في عام والدة حي 1,000حالة وفاة لكل  84العربية 
المنطقة العربية. وفي بقية ولكن بنسبة أقل مقارنًة مع  1990و 1974انخفض هذا المعدل بين عامي  ، فقدفي لبنان

في  50بة ، في حين انخفض بنس2004و 1979في المائة بين عامي  40بنسبة وفيات الرّضع  العراق انخفض معدل
أحد نتائج  ،Gates and others (2012)تبّين دراسة آما المائة في المنطقة العربية آكل خالل الفترة نفسها. و

ي وفيات مباشرة ف البطيءهذا التحسن  ينعكسع. ومعدل وفيات الرّضالتحسن في وتيرة الهامة أنها تبطئ  النزاعات
  .النزاعآان سيتحسن بها لو لم ينشب  التيبالسرعة  الوفيات معدل تحسّن لو لتحدث تكن لمع لرّضل
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  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي قبل الحروب وبعدها  -11الشكل 

  
  ).2015: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات (النسخة الخامسة المصدر

  
  ع قبل الحروب وبعدهامعدالت وفيات الرّض  -12الشكل 

  
  ).2015: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات (النسخة الخامسة المصدر

  
لة تتطلب بيانات مفص ةدقيقة دراس، لكن دراستها مثيرة لالهتمام البلدان والمؤشراتالفوارق بين هذه   

التي ب باألساليوبما أن تداعيات النزاعات ترتبط على األرجح  . هذه البلدانتها شهدالنزاعات التي عن ديناميات 
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النزاعات ذه ه اختالف حدة تأثيريبّين التحليل المفصل لديناميات النزاعات سبب قد تتبعها األطراف المتحاربة، 
  على التنمية بين بلد وآخر وعدم تأثر التنمية في اليمن بالحدة نفسها آما في العراق ولبنان.

  
  تحليل دقيق لتداعيات النزاعات  -جيم

  
د ة على مؤشرات للتنمية، مقاسة بعدللنزاعات المسلحنتائج من تحليل التأثيرات الثابتة  5يبين الجدول   

رات غّي، أدرجت متأعالهلمؤشرات المشار إليها متوسط مستويات ا رات العالمية فيالتغّيحساب ول قتلى المعارك. 
  .85الضبط راتأيضًا مجموعة موحدة من متغّيآما أدرجت  افتراضية لكل عشر سنوات. 

  
المعامل  عالمة شيرتور تابع. تغّيع آمالنتائج باستخدام لوغاريثم معدالت وفيات الرّضالعمود األول يبين   

العمود الثاني فيقدر االنحدار ع. أما داللة إحصائية هامة بين النزاعات ومعدالت وفيات الرّضي ذارتباط إلى 
 سلبيةعالقة  . وتبّين النتائجر تابعآمتغّينصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  لوغاريثماإلحصائي باستخدام 

قتلى المعارك ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي. وتشير التقديرات إلى  ذات داللة إحصائية هامة بين عدد
ارتفاع عدد قتلى  :بين نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وعدد قتلى المعارك 0.0296- هامرونة قدر

سبة الالحق بن يؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العامفي المائة  1المعارك بنسبة 
فقد  .مدى تكلفة النزاعاتعلى ارتفاع  سوأهي المثال األفي العراق لعل الوجهة الكارثية و في المائة.  0.0296
  .2013في عام  1870إلى  2011في عام  861من  في العراق عدد قتلى المعاركازداد 

  
  تنميةنتائج ال مقابلحدة النزاعات لاإلحصائي  االنحدار  -5الجدول 

  

  رات تابعةمتغّي

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  
معدل وفيات 

  عالرّض
الناتج المحلي 
  البطالة  التعليم  اإلجمالي

اإلنفاق 
  العسكري

مشارآة المرأة 
  الحوآمة في القوى العاملة

        حدة النزاعات
لوغاريثم طبيعي (قتلى 

  ***t-1 1.399***  -0.0296**  -0.108***  -0.183  0.769**  0.0834  -0.0497المعارك)، 
 )0.479(  )0.0146(  )0.0395(  )0.119(  )0.322(  )0.364(  )0.00960(  

               رات التحكممتغّي
  **0.0426-  0.365-  0.644-  0.366-  0.0285-  *0.0699-  1.036 لوغاريثم طبيعي (السكان)

 )1.266(  )0.0391(  )0.0985(  )0.340(  )0.522(  )0.730(  )0.0213(  
Polity 2-1.140***  0.0184**  0.0367  0.171*  -0.416**  -0.409**  0.0774***  

 )0.318(  )0.00760(  )0.0227(  )0.0903(  )0.196(  )0.174(  )0.00381(  
2(Polity2) -0.0352  0.00357**  0.000806  -0.00978  -0.0104  -0.0152  0.00196*  
 )0.0582(  )0.00158(  )0.00408(  )0.0178(  )0.0356(  )0.0339(  )0.00107(  

  ***0.0316-  0.156-  0.262-  **0.222  ***0.120-  ***0.0844-  ***1.517 الطفرات الشبابية
 )0.388(  )0.0120(  )0.0286(  )0.101(  )0.199(  )0.193(  )0.00659(  

  t-1 -5.004  -0.0466  0.00534  -0.420  -0.643  -0.0693  -0.0406نزاع في بلد مجاور، 
 )3.294(  )0.0778(  )0.243(  )0.857(  )1.088(  )1.430(  )0.0400(  

منطقة شرق آسيا والمحيط 
  *0.254  ***11.02  *6.125  ***7.896-  **1.375-  0.309-  0.265- الهادئ

  )8.521(  )0.252(  )0.612(  )1.265(  )3.262(  )4.217(  )0.142(  
منطقة الشرق األوسط 

  ***0.449  18.16-  **7.968  1.962-  0.588-  ***1.109  10.32- وشمال أفريقيا
  )10.74(  )0.207(  )1.071(  )1.661(  )3.249(  )13.61(  )0.106(  

                                                 
لفة من نماذج فرعية مختُقدّرت باستخدام ألعمدة، ألنها قتلى المعارك بين امقارنة تقديرات للبيانات المفقودة ال يمكن نتيجة   85

  .راتالمتغّيمجموعة 
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  (تابع) 5الجدول 
  

  رات تابعةمتغّي

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  
معدل وفيات 

  عالرّض
الناتج المحلي 
  البطالة  التعليم  اإلجمالي

اإلنفاق 
  العسكري

مشارآة المرأة 
  الحوآمة  في القوى العاملة

  0.0332  6.539-  **13.66  ***7.800-  ***4.805-  ***0.892-  ***57.55 جنوب آسيا
 )7.907(  )0.202(  )0.555(  )1.493(  )5.377(  )10.11(  )0.133(  

منطقة جنوب الصحراء 
  0.00215  ***15.96  *6.164  **4.771-  ***4.107-  ***0.577-  ***47.61 األفريقية الكبرى

)8.010(  )0.207(  )0.553(  )1.929(  )3.335(  )3.745(  )0.0941(  
  ***0.320  ***27.39-  ***12.01  0.618-  ***2.623-  ***0.774  1.853 المنطقة العربية

 )7.812(  )0.252(  )0.577(  )2.213(  )4.119(  )3.096(  )0.105(  
أمريكا الالتينية والبحر 

  0.126-  1.783-  3.806  ***5.237-  ***1.547-  **0.397  3.152 الكاريبي
 )6.986(  )0.183(  )0.488(  )1.612(  )2.548(  )2.766(  )0.0856(  

لوغاريثم طبيعي (قتلى 
* المنطقة t-1المعارك)، 

  **0.0457-  0.251-  0.0827  0.654  0.0211-  0.0373-  0.868 العربية
 )1.488(  )0.0492(  )0.104(  )0.395(  )1.017(  )0.637(  )0.0217(  

            ***0.545-   الستينات
   )0.0603(            

  **0.0758        ***1.709    ***31.82- السبعينات
 )2.707(    )0.123(        )0.0357(  

  *0.0754        ***2.675  **0.0964  ***52.64- الثمانينات
 )3.509(  )0.0382(  )0.157(        )0.0432(  

  0.0138-  ***2.317-  ***3.632  0.123-  ***3.210  0.0773-  ***59.69- التسعينات
)4.360(  )0.0748(  )0.199(  )0.208(  )0.990(  )0.532(  )0.0461(  

العقد األول من القرن 
  0.0800-        ***3.729  0.0211  ***69.63- الواحد والعشرين

 )4.886(  )0.0904(  )0.226(        )0.0496(  
  ***1.064  ***60.25  **20.28  **9.995  ***10.43  ***11.28  ***46.54 ثابت

 )14.31(  )0.526(  )1.011(  )4.297(  )7.890(  )8.630(  )0.317(  
  5,185  2,470  1,064  2,343  5,556  5,546  5,124 المشاهدات

  3364-  9584-  3815-  7514-  11546-  6055-  24353- لوغاريثم الترجيح
squared-Adjusted R 0.675  0.616  0.648  0.190  0.324  0.593  0.640  

  : حسابات اإلسكوا.المصدر

 .p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** بين قوسين؛ المتينة : ترد الفروقات المعياريةمالحظات
  

سنة،  24-20النزاعات على متوسط عدد سنوات التعليم للسكان في الفئة العمرية  أثر 3ويبين العمود   
  ذات داللة إحصائية هامة بين قتلى المعارك والتعليم. سلبية وتظهر النتائج عالقة 

  
إلى أي عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسط البطالة والنزاعات  4فيما ال تشير التقديرات في العمود   

  على الصعيد العالمي.
  

يجابية إفلقتلى المعارك عالقة  بدوره تأثير النزاعات على النفقات العسكرية الحكومية.  5ويبين العمود   
ي المنطقة ف مضاعفًا التأثير. ويبدو آما هو متوقع ي الفترة الالحقةاإلنفاق العسكري فمع  ةامت داللة إحصائية هذا

  .العربية والمنطقةقتلى المعارك  عددالتداخل بين  تعبيريشير  آماالعربية 
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إلى أي عالقة ذات داللة إحصائية هامة بين النزاعات ونسبة  6وال تشير التقديرات المبينة في العمود   
  العاملة على الصعيد العالمي.مشارآة المرأة في القوى 

  
   عدد قتلى المعارك على مؤشر الحوآمة المرآب الذي وضعهلوغاريثم فيظهر أثر  7أما العمود   

Hegre and Nygard (2014)  غير الرسمية ويقيس هذا المؤشر مستويات تطبيق الحوآمة في آافة المجاالت
رسمية العسكري في السياسة) وال لوالقمع والتدخ االقتصادية(البيروقراطية وسيادة القانون والفساد والسياسات 

بدو وي  وتبين النتائج أن تداعيات النزاعات على الحوآمة آبيرة ووخيمة. . Scalar Index of Polities(86(مؤشر 
 يةضافإشير إلى آثار سلبية يالمنطقة العربية داللة إحصائية هامة، ما وقتلى المعارك  بينلتعبير التداخل أن 

  للنزاعات على الحوآمة في المنطقة العربية.
  

 قةعدد قتلى المعارك في الفترة الساب لوغاريثم مقابلاإلحصائي لنتائج التنمية  االنحدار 6الجدول  وردوي  
ية المعتمدة رات االفتراضالمتغّي إلى باإلضافة ،رات التحكم ذاتها، وهو يقوم على مجموعة متغّيالعربية المنطقة في

  عشر سنوات. فترةلكل 
  

  العربية للبلدان التنميةنتائج  مقابلحدة النزاعات لاالنحدار اإلحصائي   -6الجدول 
  

  رات تابعةمتغّي

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  

معدل وفيات 
  عالرّض

الناتج المحلي 
  البطالة  التعليم  اإلجمالي

اإلنفاق 
  العسكري

مشارآة 
المرأة في 
  الحوآمة القوى العاملة

                حدة النزاعات
لوغاريثم طبيعي (قتلى 

  **t-1 1.128  -0.0149*  0.0118  -0.0670  0.427*  -0.0597  -0.0348المعارك)، 
  )0.946(  )0.00726(  )0.0215(  )0.159(  )0.239(  )0.0549(  )0.0160(  

                رات التحكممتغّي
  0.191  ***10.55  4.935-  *2.276  0.608  0.198-  8.928- لوغاريثم طبيعي (السكان)

  )12.44(  )0.151(  )0.585(  )1.295(  )10.66(  )1.952(  )0.122(  
Polity 2  -0.935  0.000673  0.0811***  -0.204  1.531  0.0279  0.0615***  

  )0.590(  )0.0142(  )0.0242(  )0.388(  )1.248(  )0.158(  )0.0132(  
2(Polity2)  0.0356  -0.00195  -1.27e-05  -0.0335  -0.0990  0.00886  -0.00259  
  )0.121(  )0.00221(  )0.00507(  )0.0369(  )0.108(  )0.0198(  )0.00181(  

  0.0147-  0.0807-  **3.823  **0.705  0.00736  0.0101-  0.000242-  طفرة الشباب
  )0.821(  )0.0188(  )0.0280(  )0.276(  )1.319(  )0.348(  )0.00962(  

البلدان المجاورة للبلدان 
  t-1 -2.867  -0.0192  0.319  -0.163  4.098  -0.921  0.0332التي تشهد نزاعات 

  )5.208(  )0.0976(  )0.215(  )0.528(  )3.033(  )0.948(  )0.0406(  
  ***1.517-  ***16.40-  62.61-  ***12.92  *4.146-  1.088-  **27.82-  الجزائر

  )11.99(  )0.753(  )2.286(  )0.768(  )55.26(  )0.827(  )0.530(  
  **0.170  ***43.64  15.51-  *14.21  0.140  ***0.687-  111.3-  البحرين

  )64.80(  )0.0997(  )0.169(  )7.453(  )13.36(  )11.50(  )0.0618(  
  ***0.930-  ***42.87      ***7.466-  ***2.827-  26.57-  جيبوتي

  )59.46(  )0.311(  )0.563(      )7.335(  )0.156(  
  **1.532-  ***15.55-  53.56-    **5.840-  *1.786-    مصر

    )0.884(  )2.701(    )55.20(  )0.947(  )0.639(  
  ***2.036-  ***12.28-    ***9.460  **4.879-  0.836-  ***57.81- العراق

 )16.52(  )0.705(  )2.087(  )0.998(    )0.805(  )0.478(  

                                                 
86  Gates and others, 2006.  
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  (تابع) 6الجدول 

  رات تابعةمتغّي

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  
معدل وفيات 
  الرضع

الناتج المحلي 
  البطالة  التعليم  اإلجمالي

اإلنفاق 
  العسكري

مشارآة المرأة 
  الحوآمة في القوى العاملة

  *0.619-  4.236  *82.36-  **7.611  1.664-  ***2.029-  **79.44- األردن
 )36.61(  )0.511(  )1.120(  )3.552(  )45.84(  )3.470(  )0.314(  

  0.0648  ***41.28  14.80-  6.405  ***2.199-  0.00205-  **101.3- الكويت
 )47.87(  )0.294(  )0.709(  )6.467(  )17.43(  )9.327(  )0.191(  

  **0.700-  **13.87  54.49-  9.029  **2.413-  **1.137-  **83.43- لبنان
 )36.76(  )0.472(  )1.102(  )6.477(  )35.52(  )6.249(  )0.316(  

  ***1.241-  ***15.77    ***15.96  ***4.072-  0.0768-  *61.86- ليبيا
 )34.01(  )0.499(  )1.217(  )3.269(    )4.466(  )0.331(  

  ***0.970-  ***20.04    ***29.88  ***6.037-  ***2.732-  35.56- موريتانيا
 )42.40(  )0.389(  )0.876(  )4.435(    )5.781(  )0.254(  

  **1.131-  0.0760-  48.77-  ***4.034  ***7.409-  **1.975-  **27.24- المغرب
 )12.79(  )0.720(  )2.283(  )1.164(  )45.05(  )1.449(  )0.525(  

  0.276-  **19.47  6.546  *12.58  0.606-  ***0.762-  71.32- ُعمان
 )50.35(  )0.256(  )0.780(  )6.015(  )16.30(  )9.247(  )0.183(  

    ***52.48    12.28      114.7- قطر
 )69.35(      )8.821(    )13.14(    

  *0.907-  ***8.893-    1.995  *3.564-  0.104  **55.24- المملكة العربية السعودية
 )22.32(  )0.642(  )1.961(  )2.503(    )2.983(  )0.451(  

  ***1.443-  ***23.33    0.393  ***7.629-  ***3.101-  13.93 الصومال
 )29.20(  )0.588(  )1.467(  )3.096(    )2.899(  )0.379(  

  ***2.261-    34.39-  ***5.630  ***9.032-  ***2.609-  **25.98- السودان
 )11.59(  )0.770(  )2.258(  )0.825(  )49.16(    )0.518(  

  ***1.777-  1.713-  55.27-  0.728-  **5.040-  **1.877-  ***66.59- الجمهورية العربية السورية
 )20.39(  )0.685(  )1.852(  )1.173(  )44.48(  )1.105(  )0.459(  

  **1.043-  *7.324  63.61-  ***11.07  **4.119-  ***1.730-  45.42- تونس
 )26.39(  )0.557(  )1.631(  )3.430(  )39.98(  )4.134(  )0.403(  

  0.0840  ***27.55    7.886  0.670-  ***0.704  *98.55- اإلمارات العربية المتحدة
 )49.57(  )0.232(  )0.770(  )6.060(    )9.351(  )0.186(  

  ***1.614-  2.010-  55.91-  **4.830  ***8.888-  ***2.561-  23.28 اليمن
 )20.34(  )0.649(  )1.881(  )1.992(  )52.75(  )2.105(  )0.465(  

  0.0192        ***1.412-  ***0.459-  ***77.87 الستينات
 )21.37(  )0.111(  )0.297(        )0.0782(  

              ***45.91 السبعينات
 )14.42(              

  0.0608-        ***1.031  0.104  *17.21 الثمانينات
 )8.271(  )0.103(  )0.203(        )0.0726(  

  0.188-      0.414-  ***1.720  0.00995  4.497 التسعينات
 )3.703(  )0.188(  )0.324(  )0.278(      )0.114(  

2000  0.180  2.488***    -0.00110  -0.0907  -0.265*  
   )0.244(  )0.473(    )3.250(  )0.723(  )0.142(  

  0.0318  **77.25-  5.909  37.54-  4.185  ***12.19  160.2 ثابت
 )150.9(  )1.115(  )3.500(  )21.96(  )72.18(  )30.84(  )0.754(  

  826  385  139  346  912  912  877 المشاهدات
  229.4-  757.5-  439.8-  671.4-  979.2-  274.5-  3761- الترجيح لوغاريثم

Adjusted R-squared 0.851  0.932  0.937  0.950  0.817  0.963  0.759  
  : حسابات اإلسكوا.المصدر
 .p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***بين قوسين؛  المتينة: ترد الفروقات المعيارية مالحظات
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كرية على نفقات الحكومة العسهام فقط عدد قتلى المعارك في المنطقة العربية تأثير النتائج أن بّين وت  
 اإلنفاق العسكريفي في المائة في معدل قتلى المعارك إلى زيادة  1ومؤشر الحوآمة المرآب. إذ تؤدي زيادة بنسبة 

  في المائة.  0.0348مؤشر الحوآمة المرآب بنسبة في في المائة، وإلى انخفاض  0.427بنسبة 
  

نسبة المئوية بين الهناك ترابط إيجابي التنمية. فمن مؤشرات  ولطفرات الشباب تأثير آبير على آل مؤشر  
يشير الجدول و ع والبطالة والنفقات العسكرية. من السكان الشباب في المنطقة العربية وبين معدالت وفيات الرّض

وى العاملة قوبين الناتج المحلي اإلجمالي والتعليم ومشارآة المرأة في ال يةطفرات الشبابالبين ترابط سلبي إلى  6
  ومؤشر الحوآمة المرآب.

  
  المنطقة العربيةخاصة بالتحديات ال  -دال

  
والسوريين  (الفلسطينيينالالجئين في العالم السكان من مجموعات ثالث أآبر العربية تستضيف المنطقة   

 حليللتوالنزاعات على تدفقات الالجئين الوافدين والمغادرين. نتائج تحليل أثر  7ويبين الجدول  .والعراقيين)
، وهو مناسب negative binomial regressionالحدين  وسلبي ذالنحدار يستخدم في التقدير االتدفقات الالجئين 

اسع على نطاق ونماذج التعداد هذه وقد استخدمت  . التي تكون أساسًا عبارة عن تعداداترات دراسة المتغّيتمامًا ل
نموذج  منخاصة  حالةالحدين هو  ذوونموذج االنحدار السلبي  . 87الدراسات المتعلقة بتدفقات الالجئينأدبيات في 

درين، تدفقات الالجئين الوافدين والمغا هنا وهي ،رات التابعةالمتغّي توزيعيفترض أن الذي م، االخطي الع االنحدار
يم قلو التفسيرية راتللمتغّي دالة للتوزيع varianceاإلحصائي  التباينحيث  مشروط Poissonتوزيع بواسون  هو
β 88عشوائي خطأإلى  باإلضافة المقّدرة.  
  

عدد لالنتائج  2فيما يبين العمود إلى بلد معين  ينالوافدالنتائج لعدد الالجئين  7في الجدول  1لعمود بين اي  
أن  1د والعمبّين وي المذآورة أعاله. النزاع وعوامل التحكم هي ذاتها مؤشرات و الفارين من بلد معين.  نالالجئي

وآما في األدبيات حول هذا  لالجئين. يزيد احتمال استضافتها البلدان المجاورة للبلد الذي يشهد نزاعات 
  . 2عّد النزاع مؤشرًا تنبؤيًا هامًا لهجرة الالجئين، آما هو مبّين في العمود ، ُيالموضوع

  
  قتلى المعاركمقابل ن والالجئ :نموذج االنحدار السلبي ذو الحدين  -7الجدول 

  
  )1(  )2(  
  الالجئون المغادرون الالجئون الوافدون 

      حدة النزاعات
  ***t-1  0.0221  0.283مجموع قتلى المعارك،

  )0.0269(  )0.0391(  
  *t-11.287***  0.405البلدان المجاورة للبلدان التي تشهد نزاعات 

 )0.264(  )0.203(  
      رات التحكممتغّي

      
  0.348-  0.445  السبعينات

  )0.356(  )0.431(  
  *0.800-  *0.720  الثمانينات

  )0.291(  )0.322(  
 

                                                 
87  Moore and Shellman, 2004.  

88  Long, 1997.  
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  (تابع) 7الجدول 
  

  )1(  )2(  
  الالجئون المغادرون  الالجئون الوافدون

  0.259-  ***0.472  التسعينات
  )0.136(  )0.213(  

  0.0550  ***0.525 عدد السكان لوغاريثم
  )0.118(  )0.109(  

Polity 2  -0.0552**  -0.134***  
  )0.0203(  )0.0216(  

(Polity 2)^2 -0.00726  -0.0190***  
  )0.00401(  )0.00424(  

  0.0237-  *0.0464  الطفرات الشبابية
  )0.0226(  )0.0264(  

  ***11.03  **3.529 ثابت
 )1.331(  )1.530(  

     لوغاريثم طبيعي 
  ***1.404  ***1.099 ثابت 

 )0.0591(  )0.0462(  
  3153  2607 المشاهدات 

  31936.8-  28744.2- لوغاريثم الترجيح 
Aic57510.3  63895.6  

  ).2015: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات (النسخة الخامسة المصدر
    .p <.05, ** p <.01, *** p <.001؛ *قوسين بين: ترد األخطاء المعيارية مالحظة

فكلما ازدادت حدة  إلى العدد المقدر لالجئين بسبب النزاع نسبة لعدد قتلى المعارك.  13يشير الشكل   
  .الالجئينأعداد النزاعات من حيث عدد قتلى المعارك، ارتفعت 

  
  الالجئون والنزاع المسلح الداخلي  -13الشكل 

  
  ).2015: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات (النسخة الخامسة المصدر
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في خليًا داالمئوية للسكان المشردين  نسبالنسب الالجئين في بلدان المنطقة المضيفة و 14يبين الشكل   
ام ع في مقدمة البلدان المصدرة لالجئينفي الجمهورية العربية السورية وقد حّلت   .89البلدان المبتالة بالنزاعات

مشردين داخليًا  مليون نسمة 7.6باإلضافة إلى و .بلدان 107مليون الجئ موزعين على  3.9ما يقارب ب 2014
  .90يشّكل السوريون أآبر عدد من السكان المشردين في العالم

  
مدة قصيرة نسبيًا، ما أدى إلى تفاقم الظروف االقتصادية المشردين هذا في غضون تدفق وقد حدث   

ندماج اتحدي وازدادت مخاوف صناع السياسات في المنطقة بشأن  الصعبة في بلد المنشأ والبلدان المضيفة. 
شأنه أن يؤدي  منما الالجئين في االقتصاد العام. فكثيرًا ما يتنافس الالجئون وسكان البلد المضيف على الموارد، 

  في البلدان المضيفة. المعرضة للمخاطر الفئات بين لى تفاقم حدة الفقر إ
  

التحديات التي تعيق تحقيق خطة أآبر والنزاعات الطويلة األمد التي تواجهها المنطقة العربية هي من   
لتقرير هذا اى رآأحد الشواغل اإلنسانية، يتشريد الواسع النطاق بالالتسليم وإلى جانب  . 2015التنمية لما بعد عام 

على أيضًا ؤثر يتأثيره على المشردين فحسب، بل وال يقتصر ، أنه ينبغي النظر إليه آشاغل يتعلق بالتنميةإلى 
بلدًا، في  22بلدان من بين البلدان العربية البالغ عددها  4غرقت ، 2011المجتمعات والبلدان المضيفة. ومنذ عام 

  منذ أآثر من ستة عقود.وال تزال فلسطين محتلة حادة  نزاعات
  

  2015عام آما في داخليًا لمشردين نسبة الالجئين وا  -14الشكل 
  

  
بيانات مستقاة من مفوضية شؤون الالجئين واألونروا : حسابات اإلسكوا باالستناد إلى قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، وإلى المصدر

  ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.

                                                 
  .أصل فلسطيني تقديرات اإلسكوا حول أعداد الالجئين، بمن فيهم الالجئون من  89

  .2015 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، عام  90

0.21
2

37

42

9

33

الجمهورية العربية  العراقاألردنلبنانترآياالعراقمصر
السورية

الالجئون آنسبة مئوية من عدد السكان

آنسبة مئوية من عدد السكان داخليًاالمشردون 
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  الجريمة والنزاعات في المنطقة العربية  -رابعًا
 

ة من جهة االقتصادي-رات الديمغرافية واالجتماعيةينظر هذا الفصل في العالقة المعقدة بين عدد من المتغّي  
رات والجريمة باستفاضة في قد ُدرست العالقة بين هذه المتغّيو .في المنطقة العربيةاألهلية النزاعات حّدة و

 آانت إذا ما فيCollier and Hoeffler (2004) تبحث دراسة فيما يتعلق بأدبيات النزاعات، و .االقتصاديةاألدبيات 
 .بينها فيما الترابطاحتماالت  ستكشفوت متماثلة، وللحروب القتل لجرائم االقتصادية االجتماعية المحدِّدات

ويهدف   .ليهماآ االقتصادية المرتبطة بالنوعين من العنف-وتشير النتائج إلى أن هناك بعض المحدِّدات االجتماعية
لنزاعات احّدة االقتصادية بالنزاعات، وخصوصًا عالقتها ب-هذا الفصل إلى توضيح عالقة المحدِّدات االجتماعية

  .المعارك من حيث عدد قتلى
 

   شهدتالسكان في البلدان النامية التي ن م 100,000متوسط عدد قتلى المعارك لكل  8يبين الجدول   
  بًا أهلية.وحر
 

  2013مقارنة بعام  1991متوسط عدد قتلى المعارك في عام   -8الجدول 
  حربًا أهليةتشهد في البلدان التي 

 

عدد قتلى المعارك لكل 
  شخص 100,000

  الفرق  البلدان العربية  الناميةالبلدان   

1991  
  ***8.44-  9.82  1.39  المتوسط
statistic-t     -2.69  

value-P     0.008  

2013  
  ***10.74-  11.09  0.35  المتوسط

t-statistic     -4.47  
P-value     0.00  

  ).2015: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات (النسخة الخامسة المصدر
  

شخص في  100,000في عدد قتلى المعارك لكل المالحظة تشير التقديرات اإلحصائية إلى أن الفروق   
  .2013و 1991في البلدان النامية األخرى التي شهدت نزاعات بين عامي إحصائيًا مما المنطقة العربية أعلى 

  
 . 91التمرد اللتحاق بحرآاتلالضائعة  ةأن البطالة تخفض آلفة الفرصإلى الجرائم اقتصادات  جُهُنتشير و  

وعالوة على ذلك، تشير الدراسات التي تستخدم بيانات منهجية عن خلفيات المتمردين إلى أن الفقراء يشكلون 
وفي المنطقة العربية، ُيعتبر ارتفاع معدل البطالة عامًال  . 92الجزء األآبر من المتمردين ومن القوات الحكومية
  . يعقبهاما هامًا لفهم الديناميات المحرآة لالنتفاضات العربية و

 
أن الفقر والبطالة وانعدام الفرص االقتصادية شكلت األسباب الهيكلية إلى  )2013(مالك وعوض اهللا يذهب   

أدت ضخامة أعداد الشباب نسبة إلى الفئات األخرى من السكان العرب إلى تفاقم هذه قد و لالنتفاضات العربية. 
في الواقع، سجلت قوة العمل في المنطقة العربية نموًا سنويًا أسرع بثالث مرات مما في باقي المناطق والمشكلة. 

أن البطالة في البلدان  9أآبر معدالت البطالة بين الشباب في العالم. ويبين الجدول أحد النامية، ما أسفر عن 
وتتعاظم المشكلة فيما يتعلق ببطالة  . 2013-1990 العربية مرتفعة نسبيًا مقارنة بالبلدان النامية األخرى للفترة

  نقطة مئوية.  17إلى أآثر من  النامية الشباب، حيث يصل متوسط الفرق بين البلدان العربية والبلدان األخرى
                                                 

91  Collier and Hoeffler, 2004.  

92  Arjona and Kalyvas, 2006; Humphreys and Weinstein, 2008; Viterna, 2006.  
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 ةلفرصمفهوم اب والجريمة بين البطالة والواقع الديمغرافييفسر الرابط  ،لجريمةفي أدبيات اقتصاد ا  
 ق القوانين. جراء خر ةبعقالنية التكاليف والفوائد المتوقع يقدِّرونالمحتملين الضائعة. ويعني ذلك أن المجرمين 

يمة تكون الجرقد ها من تكاليف؛ وفي هذه الحالة، ليوقد تفوق فوائد االنخراط في أنشطة إجرامية ما يترتب ع
عمري، إذ يالَحظ أن معدالت الجريمة تميل إلى الذروة  ويمكن النظر إلى الجريمة من منظور خيارًا عقالنيًا. 

في سن المراهقة وبدايات سن الرشد ثم تنخفض مع التقدم في السن. وعلى هذا النحو، تشكل البطالة والواقع 
  الديمغرافي محدِّدات هامة للسلوك اإلجرامي.

  
فيدرس ما إذا آان تأثير الواقع الديمغرافي والبطالة على الفكرة هذه في يتعمق هذا الفصل في النظر   

اإلحصائي الترتيبي (أي القائم على تقسيم نحدار االالنزاعات يعتمد على شدة النزاعات، وذلك باستخدام نهج 
   العالقاتويسمح هذا النهج بتحديد ). quantile regression approachالتوزيع إلى مجموعات متساوية 

 القائم ياإلحصائ االنحداربواسطة ات متوسطالساب تحيخفيها ابين النزاعات والبطالة والتي عادة ما غير الخطية 
عدد قتلى المعارك إحصائي قوي بين ارتباط هناك و . المعتاد least square regressionsأقل المربعات  على

ي هذا فالترتيبي المستخدم  االنحدار نهجالنزاع. ويستند تحليل حّدة  تارتفاع معدالت البطالة آلما اشتدوبين 
  .2013-1991الفترة بلدًا عربيًا خالل  14بلدًا ناميًا و 136بيانات عن الئحة الفصل إلى 

 
  االقتصادية للنزاعات-المحدِّدات االجتماعية  -ألف

  
  البطالة  -1

 
ؤدي ي :باقتضاب أعالهعدد قتلى المعارك على البطالة التي تؤثر من خاللها المفترضة القناة  ُذآرت  
 "عمل"ل يجعفي الوقت ذاته تراجع في الفرص القانونية لتحقيق الدخل، وإلى سوق العمل في فرص التراجع 

أن  Raphael and Winter-Ebmer (2001)و Grogger (1998) المتمردين غير المشروع أآثر جاذبية. ويبين
نموذجًا يمكن استخدامه  Groggerويضع  البطالة غير الطوعية تزيد العائدات النسبية لألنشطة غير المشروعة. 

متوسط الفروق في معدالت البطالة العامة وبطالة  9ويبين الجدول  للتنبؤ بتأثير البطالة على السلوك اإلجرامي. 
الت وتشير التقديرات إلى فروق ضخمة لها دال دان العربية. الشباب بين البلدان النامية التي شهدت نزاعات والبل

  إحصائية هامة بين معدالت البطالة، وال سيما في صفوف الشباب.
 

  2013-1991معدالت البطالة العامة وبطالة الشباب،   -9الجدول 
 

  معدل البطالة

  الفرق  البلدان العربية  البلدان النامية    

1991  

  ***7.87-  13.87  5.99  المتوسط
statistic-t      -4.44  

value-P      0.00  

2013  

  ***7.51-  13.00  5.49  المتوسط
t-statistic      -7.42  
P-value      0.00  

  1991  معدل بطالة الشباب

  ***15.79-  28.08  12.29  المتوسط
t-statistic      -5.57  
P-value      0  

2013  

  ***17.52-  30.24  12.72  المتوسط
t-statistic      -5.58  
P-value      0.00  

  : اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات منظمة العمل الدولية.المصدر
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لونة في وتبين الكتل الم . بأآمله التوزيع عبرهناك اختالفات آبيرة في معدالت البطالة عالوة على ذلك،   
لبلدان وفي ا ،مدى انتشار معدالت البطالة وبطالة الشباب في البلدان النامية التي عانت نزاعات 16و 15الشكلين 
أن متوسط معدل البطالة في البلدان العربية  15ويبين الشكل  . باستثناء بلدان الخليجالبلدان العربية في و ،العربية

وبلغ متوسط  ة األخرى التي شهدت نزاعات. أآثر من ضعف ما آان عليه في البلدان النامي 1991آان في عام 
، مستوًى يفوق بثالث مرات تقريبًا المستوى الذي ُسجل في البلدان 2013و 1991معدل بطالة الشباب في عامي 

ي ف وبطالة الشباب معدالت البطالةوعالوة على ذلك، فإن الفجوة في  النامية األخرى التي شهدت نزاعات. 
  .2013-1991البلدان العربية وغيرها من البلدان النامية تتسع خالل الفترة 

  
  ،البلدان العربيةفي و ،توزيع معدالت البطالة في البلدان النامية  -15الشكل 

  وفي البلدان العربية باستثناء بلدان الخليج
  

 
  .اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات منظمة العمل الدوليةحسابات  :المصدر
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  ،البلدان العربيةفي و ،في البلدان النامية الشباب توزيع معدالت بطالة  -16ل الشك
  وفي البلدان العربية باستثناء بلدان الخليج

 
  .اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات لمنظمة العمل الدوليةحسابات  :المصدر

  
البطالة في البلدان النامية التي لتوزيع معدالت  َدَرجي مَخططعلى هيئة رسمًا بيانيًا  17ويبين الشكل   

في البلدان العربية، لة البطا تتجهو. في البلدان العربية باستثناء بلدان الخليجو ،العربيةوفي البلدان  ،تشملها العيِّنة
عما في ختلف تها على أن البطالة في، ما يدل إلى اليمين البلدان التي ليست من بلدان الخليج العربيوبخاصة في 

  .93طةيمتوسط الفروق والفروق الوسإلى ما بعد غيرها من البلدان النامية 
 

   

                                                 
الحاالت، ُترفض لتكافؤ في التوزيع. وفي جميع ل Kolmogorov-Smirnov ريجري فحص هذه االختالفات باستخدام اختبا  93

  فرضية عدم وجود تكافؤ في التوزيع.
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  البلدان العربية،في بطالة في البلدان النامية، والتوزيع معدالت   -17الشكل 
  وفي البلدان العربية باستثناء بلدان الخليج

  
  اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات منظمة العمل الدولية.حسابات : المصدر

  
  مشارآة المرأة في القوى العاملة  -2

  
رجح أن تزداد يأن مشارآة اإلناث في القوة العاملة  Calderón, Gáfaro and Ibáñez (2011)تبين دراسة   

درج ُأقد و أن يصبحن معيالت ألسرهن بسبب الهجرة القسرية. إلى النساء قد تضطر ف . ةاألهليالنزاعات خالل 
العمل في التقديرات الختبار ما إذا آانت شدة النزاعات مرتبطة بالتغّيرات في مؤشر مشارآة اإلناث في قوة 

  مشارآة المرأة في قوة العمل.
  

  التعليم  -3
  

دور التعليم باعتباره استثمارًا في رأس  Lochner (2004)يؤآد و  محدِّد ثان للسلوك اإلجرامي. التعليم  
يجري اختبار و  المشارآة في الجريمة.بعد ذلك المال البشري يزيد فرص العمل القانوني في المستقبل، ما يثبط 

آما جرى  سنة وقتلى المعارك.  24-20هذه الفرضية بتقدير العالقة بين متوسط سنوات الدراسة للسكان البالغين 
 فياإللتحاق بالتعليم الثانوي  10ويبين الجدول  وقتلى المعارك.  بالتعليم الثانوين معدل االلتحاق تقدير العالقة بي

وتشير التقديرات إلى فروق لها دالالت إحصائية هامة في  . البلدان النامية التي شهدت نزاعات والبلدان العربية
وفي حين ازداد االلتحاق بالمدارس في البلدان النامية األخرى،   خالل فترة التحليل. االلتحاقمتوسط معدالت 

  ظل راآدًا في البلدان العربية. فإنه 
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  2013-1991معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي،   -10الجدول 
  

االلتحاق 
بالتعليم 

  لثانويا

  الفرق  البلدان العربية  البلدان النامية    

1991  

  12.58  19.35  31.93  المتوسط
t-statistic      2.60  
P-value      0.01***  

2013  

  37.37  20.49  57.85  المتوسط
t-statistic      12.62  
P-value      0.00***  

  اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات منظمة العمل الدولية.حسابات : المصدر
  

وفي البلدان  ،التي تشملها العيِّنة توزيع معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي في البلدان النامية 18يبين الشكل   
الثانوية في  في المدارسااللتحاق . ويبدو أن توزيع معدالت وفي البلدان العربية باستثناء بلدان الخليج ،العربية

  البلدان العربية مختلف عنه في البلدان النامية األخرى والبلدان العربية غير الخليجية. 
  

  ،البلدان العربيةفي و البلدان النامية،توزيع معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي في   -18الشكل 
  باستثناء بلدان الخليجالعربية البلدان في و

  
  .اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات منظمة العمل الدوليةحسابات  :المصدر

  
  الالجئون  -4

  
 شردت(لبلدهم) والجئون وافدون (إلى بلد معّين). واليتدفق الالجئون في اتجاهين، فهم الجئون مغادرون   

من شأن تدفق أعداد ضخمة من الالجئين إلى بلد فالناتج عن النزاعات هو من أهم تداعيات الحروب األهلية. 
 Salehyan and Gleditsch (2006)في البلد المضيف. ويرى  إضطرابات مدنيةمجاور أن يزيد من خطر نشوب 
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 Chaitani and Cantú (2014) السكانية تشكل آلية هامة لنشر النزاعات في مناطق أخرى. ويشيرأن التحرآات 
. الحدود برعالتحرآات السكانية و ثقافيةينتقل بواسطة القنوات الإلى أن للنزاعات تأثيرًا آبيرًا على الجوار 

. لمنشأافي البلدان المضيفة وبلدان  أيضًا خطر نشوب النزاعات الحقًاالمشردين "ويمكن أن يزيد وجود الالجئين و
 أن تدفقات الالجئين تسهلإال الغالبية العظمى من الالجئين ال تشارك مباشرة في العنف، وعلى الرغم من أن 

رآيبة ، وتغيِّر التالوطنية الحدود عبر انتقال األسلحة والمقاتلين واأليديولوجيات المؤدية إلى اندالع النزاعات
  .94ة المنافسة االقتصادية"آما يمكن أن تزيد حّد اإلثنية للدولة،

  الطفرة الشبابية  -5
  

، ما يعني أن المناطق التي تشهد ارتفاعًا في أعداد العمرعالقة بين الجريمة وأن هناك  Grogger (1998)ين يب  
اد الشباب تزايد أعدلديمغرافية قياسات وتشمل التقديرات  معدالت جريمة مرتفعة.  يفترض أن تكون لديهاالشباب 

تماالت إيجاد اح يزيدالتعليم يبدو أن ومعدالت االلتحاق بالمدارس الثانوية، التي لها تأثير مزدوج على النزاعات. أوًال، 
المرتفعة في المدارس الثانوية زيادًة في تراآم االلتحاق تترَجم معدالت ومن هنا فرص في سوق العمل المشروع، 

  . في األنشطة اإلجرامية الذين يداومون في المدارسالشباب دون مشارآة التعليم يحول يًا، رأس المال البشري. ثان

  نمو الناتج المحلي اإلجمالي  -6
  

أن النمو السريع وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  Collier and Hoeffler (2004)وقد وجد   
أن ارتفاع حصة السلع األولية في الناتج المحلي اإلجمالي يزيد  يحّدان آثيرًا من خطر الحرب األهلية، في حين

من هذا الخطر. ويتناول هذا الفصل أثر نمو الناتج المحلي اإلجمالي على عدد قتلى المعارك في البلدان العربية 
  .بلدان الناميةوغيرها من ال

  
  وصف البيانات  -باء

  
بلدًا من البلدان العربية ليس بينها أيٌّ من بلدان  14بلدًا ناميًا و 116يستند التحليل التجريبي إلى بيانات عن   

  المؤشرات المستخدمة ومصادرها. 11ويصف الجدول  الخليج الغنية. 

  المصادر  -11الجدول 
 

  اإلطار الزمني  المصدر  المؤشر

  شخص 100,000عدد قتلى المعارك لكل 
انات بيمجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن 

  النزاعات
1989-2013  

  2013-1989  البنك الدولي  مشارآة المرأة في القوى العاملة
  2013-1989  تقديرات منظمة العمل الدولية  معدل البطالة

  االلتحاق بالتعليم الثانوي
لتنمية، ظم، ومعهد فيينا لالمعهد الدولي للتحليل التطبيقي للُن

  2013-1989  المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم Barro and Leeو

  متوسط سنوات الدراسة للسكان البالغين
مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بينات 

  )2015النزاعات (النسخة الخامسة، 
  2013-1989  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  شخص 100,000عدد الالجئين الوافدين لكل 

  2013-1989  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين شخص 100,000عدد الالجئين المغادرين لكل 
  2013-1989  ظمالمعهد الدولي للتحليل التطبيقي للُن  الطفرة الشبابية

  2013-1989  البنك الدولي  نمو الناتج المحلي اإلجمالي

  : تجميع اإلسكوا.المصدر

                                                 
94  Salehyan and Gleditsch, 2006 (abstract).  
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  .ن العربية المستخدمة في التحليلالوصفية للبلدان النامية والبلدااإلحصاءات  12يبين الجدول و  
  

  اإلحصاءات الوصفية للبلدان العربية وللبلدان النامية األخرى  -12الجدول 
 

  رالمتغّي
متوسط البلدان 

  العربية
االنحراف المعياري 
  المتوسط العالمي  للبلدان العربية

االنحراف المعياري 
  العالمي

  8.21  0.74  8.62  1.90 شخص100,000عدد قتلى المعارك لكل 
  5.88  8.17  7.33  15.02  معدل البطالة

  15.54  53.48  6.62  21.22  مشارآة المرأة في القوى العاملة
  2.97  8.35  2.29  7.56  سنوات الدراسة للسكان البالغين

  1195.50  403.89  1524.37  643.47  شخص100,000ن لكل عدد الالجئين الوافدي
  2902.82  652.28  1344.87  656.63  شخص100,000عدد الالجئين المغادرين لكل 
  27.12  47.15  11.75  28.83  معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي

  7.34  28.33  3.69  32.52  الطفرة الشبابية
  8.39  3.99 9.66 3.84  نمو الناتج المحلي اإلجمالي

  : حسابات اإلسكوا.المصدر
 

، نالالجئينسبة تدفقات شخص، ومعدل البطالة، و 100,000القيم المتوسطة لعدد قتلى المعارك لكل   
رأة في القيم المتوسطة لمشارآة المأما ما في البلدان العربية. مفي البلدان النامية األخرى أدنى والطفرة الشبابية، 

لي، حاق بالتعليم الثانوي، ونمو الناتج المحلي اإلجماالقوى العاملة، وسنوات التعليم للسكان البالغين، ومعدل االلت
  البلدان العربية. في هي عليهفهي في البلدان النامية األخرى أعلى مما 

 
شخص في آل بلد عانى من  100,000ر التابع المستخدم في هذا الفصل هو عدد قتلى المعارك لكل المتغّي  

الذي ينتج عنه أآثر من ذاك ويعرَّف النزاع بأنه  . 2013-1990حالة واحدة على األقل من النزاعات خالل الفترة 
الدولة إحدى الجهات المشارآة. وبما أن التحليل يرآز على فيه كون وت حالة وفاة متصلة بالمعارك في السنة 25

البلدان بما أن بعض شخص:  100,000عدد قتلى المعارك لكل توزيع لتالية وفقًا لالنزاعات، أنشئت العتبة احّدة 
ُمئين الخامس يحدث بعد العنى التحليل بفهم ما ، سُي2013-1990طوال الفترة لم يشهد نزاعات المشمولة في العّينة 

العتبات المستخدمة لتحديد شدة النزاع. وبالنسبة للبلدان النامية، ُحدِّدت  14و 13والسبعين. وترد في الجدولين 
  ُمئين التاسع والتسعين الشخص، وعتبة  100,000عتبة المئين الخامس والسبعين بصفر قتيل معارك لكل 

  بعين والس، ُحدِّدت عتبة الُمئين الخامس العربيةشخص. وبالنسبة للبلدان  100,000قتيل معارك لكل  15.003بـ 
 100,000 قتيل معارك لكل 42.869ُمئين التاسع والتسعين بـ وعتبة الشخص،  100,000قتيل معارك لكل  0.739بـ 

  لبلدان النامية األخرى.نسبة لشخص. والعتبتان أعلى في المنطقة العربية 
  

  قتلى المعارك في البلدان النامية  -13الجدول 
 

  2412  المشاهدات
  2412  الترجيحمجموع معاِمالت 

  0.74  المتوسط
  8.21  االنحراف المعياري

  اتُمئينال
      0  في المائة 75
  Variance(  67.35(باين الت  0.46  في المائة 90
  Skewness(   33.56(لتواء اال  2.25  في المائة 95
  Kurtosis(   1359.01(تفرطحال  15.00  في المائة 99

  مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات.: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى المصدر
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   قتلى المعارك في المنطقة العربية  -14الجدول 
      252  المشاهدات

      252  مجموع معامالت الترجيح
      1.90  المتوسط

     8.62  االنحراف المعياري
 اتُمئينال

      0.28  في المائة 75
  Variance(  74.33(باين الت  4.08  في المائة 90
  Skewness(   9.39(لتواء اال  9.83  في المائة 95
  Kurtosis(  103.28( تفرطحال  29.87  في المائة 99

    : حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات.المصدر
  الترتيبي اإلحصائي االنحدارمن تقديرات ال  -جيم

  
لجميع البلدان النامية التي  quantile regression الترتيبي اإلحصائي االنحدار من التقديراتُوضعت   

يرات وترد التقد ؛ وُقسمت العيِّنة إلى بلدان عربية وبلدان غير عربية. 2013-1990شهدت نزاعات أهلية في الفترة 
االقتصادية لعدد قتلى المعارك لكل -االجتماعية، وتشمل تقدير أثر مجموعة من المحدِّدات 16و 15في الجدولين 

وترد التقديرات الخاصة بجميع البلدان، باستثناء البلدان العربية،  ُمئين الخامس والسبعين. شخص من ال 100,000
    وتعرض الخصوصيات التقنية في مرفق هذه الدراسة. . 15في الجدول 

  في البلدان النامية الترتيبي اإلحصائي االنحدار من التقديرات  -15الجدول 
  2013-1990في الفترة نزاعات  تشهدالتي 

   (باستثناء البلدان العربية)
  95 ُمئينال  90 ُمئينال  85 ُمئينال  80 ُمئينال  75 ُمئينال  رّيالمتغ

  3.90e-05  -0.000203  -0.00136  -0.00279  0.00216-  معدل البطالة
  )4.45e-05(  )0.000181(  )0.000943(  )0.00206(  )0.00961(  

  3.03e-05  -8.06e-05  0.000660  0.00255*  0.00490- مشارآة المرأة في القوى العاملة
  )3.78e-05(  )0.000153(  )0.000875(  )0.00152(  )0.00427(  

  0.110-  0.153-  *0.120-  ***0.101-  0.0245-  متوسط سنوات الدراسة
  )0.0243(  )0.0341(  )0.0633(  )0.113(  )0.239(  

  0.00144  0.00621  *0.00521  ***0.00456  0.00112  )تربيعمتوسط سنوات الدراسة (
  )0.00111(  )0.00154(  )0.00285(  )0.00517(  )0.0110(  

 الالجئون الوافدون لكل
  6.33e-07  -2.87e-06  -4.03e-06  8.88e-05  0.000442-  شخص 100,000

  )2.73e-06(  )1.20e-05(  )5.63e-05(  )0.000183(  )0.000519(  
 الالجئون المغادرون لكل

  *2.99e-05  0.000147  0.000569*  0.00112***  0.00169  شخص 100,000
  )6.25e-05(  )0.000178(  )0.000324(  )0.000370(  )0.000906(  

  9.12e-06  -5.83e-05  -0.000394  -0.000368  0.00333-  االلتحاق بالتعليم الثانوي
  )2.29e-05(  )7.92e-05(  )0.000291(  )0.000797(  )0.00328(  

  **5.31e-07  3.03e-05  0.000743  0.00557  0.0206-  الطفرة الشبابية
  )3.33e-05(  )0.000122(  )0.00124(  )0.00376(  )0.00967(  

  2.53e-05  2.70e-05  0.000394  0.000825  -0.00261  نمو الناتج المحلي اإلجمالي
  )4.49e-05(  )0.000158(  )0.000774(  )0.00269(  )0.0109(  

  0.00216  2412  2412  2412  2412  المشاهدات
: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات؛ وبيانات منظمة العمل الدولية؛ المصدر

  وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم.
 .p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ***)؛ تكرار 1,000بين قوسين ( Bootstrapالمحتسبة بطريقة : ترد األخطاء المعيارية مالحظة
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أآثر  ًاط سلبيويصبح التراب ،ترتبط سلبًا بعدد قتلى المعاركزمنيًا  المتأخرة تشير النتائج إلى أن البطالة  
ن يلالجئاويبدو أن عدد  مختلفة إحصائياً عن الصفر.  تبدو الهذه التقديرات غير أن  مع ازدياد عدد قتلى المعارك. 

ن يئالالجعدد وقد يدل   قتلى المعارك.ان بكثافة يرتبطهما وحدهما اللذان ن ين الوافديالالجئعدد ن ويالمغادر
 قتلى المعارك مععلى عدد ذلك  ن خصوصًا على احتمال اشتداد النزاعات في المستقبل، ويزداد أثريالمغادر

  اشتداد حدة النزاعات.
 

 االنحداراس على أستقدير الويدل الخط األحمر على  . الترتيبيةنتائج التقديرات لكل القيم  19ويبين الشكل   
الخامسة يبية الترتنطاق الثقة به. ويالحظ فيما يتعلق بالـقيم  علىوالمعتاد  المربعات أقل على القائم اإلحصائي

فوق، أن تقديرات تأثير هذه العوامل على عدد قتلى المعارك تختلف إحصائيًا عن متوسط التقديرات  والسبعين وما
  المبيَّنة في الرسم البياني.

 
  في البلدان النامية الترتيبي اإلحصائي االنحدار من التقديرات  -19 الشكل
  (باستثناء البلدان العربية) 2013-1990في الفترة نزاعات ت شهدالتي 

: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات؛ وبيانات منظمة العمل الدولية؛ المصدر
  وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم.

  
لقة للبلدان العربية. وخالفًا للتقديرات المتع الترتيبي اإلحصائي االنحدارمن تقديرات ال 16الجدول ورد وي  

 100,000النزاع األهلي محسوبة بعدد قتلى المعارك لكل حدة بالبلدان النامية األخرى، العالقة بين البطالة و
ة النزاع، ّدح. آما تبدو مشارآة اإلناث في القوى العاملة مرتبطة سلبًا بآبيرة إحصائية داللة وذات سلبية شخص
شكل ييبدو أيضًا أن متوسط سنوات الدراسة للسكان آما العالية للنزاع. الترتيبية ا في ما يتعلق بالقيم وال سيم
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في هذا المجال، يساهم التعليم في  األدبيات تنبأت به. وعلى نحو ما األهليالنزاع إزاء احتدام عامل حماية هام 
ر آبيرة وتزيد مع اشتداد حدة ّيمعاِمالت هذا المتغوفي حين أن  . اضطرابات أهليةالحد من احتمال نشوب 

  . إال أن آثاره الحّدية متناقصةالنزاعات، 
  

سنوات في  10وعالوة على ذلك، تستغرق زيادة سنة واحدة على متوسط سنوات الدراسة للسكان   
رك سيكون قتلى المعاالمتوسط، وبالتالي فإن إحداث التأثير المحتمل لزيادة متوسط عدد سنوات التعليم على عدد 

. وال يبدو أن لعدد الالجئين، سواء المغادرين أو الوافدين، أثرًا إحصائيًا هامًا على حدة النزاعات، طويلةعملية 
صائية العالية للنزاعات. آما ال يبدو أن معدل االلتحاق بالتعليم الثانوي ذو داللة إحالترتيبية باستثناء ما يتعلق بالقيم 

   د النزاعات. العالية الشتداالترتيبية م الطفرة الشبابية عامل هام، وال سيما في ما يتعلق بالقيم آبيرة، ولكن حج
ت إلى النزاع األهلي. وتشير التقديرا حدةآبير عبر توزيع لنمو الناتج المحلي اإلجمالي أثر إحصائي  يبدو أن وال

ت زيادات آبيرة في معدالبعض البلدان  شهدقد النزاع. وأن البطالة هي العامل الوحيد األآثر ارتباطًا باشتداد 
 . ألهليةا البطالة في فترة قصيرة نسبيًا، ما ساهم في تدهور األوضاع التي يبدو أنها ترتبط باشتداد االضطرابات

وفي حين أن هذه النتائج هي مجرد ارتباطات، يلزم إجراء مزيد من البحوث لفهم الصالت المحتملة مع الفرص 
  تاحة في سوق العمل، وال سيما بالنسبة للشباب في المنطقة العربية.الم
  

  لبلدان المنطقة العربية الترتيبي اإلحصائي االنحدار من التقديرات  -16الجدول 
  2013-1990الفترة نزاعات في  شهدتالتي 

 
  95 ُمئينلا  90 الُمئين  85 الُمئين  80 الُمئين  75 ُمئينال  رّيالمتغ

  **0.158  **0.136  **0.111  *0.0699  *0.0523  معدل البطالة
  )0.0297(  )0.0368(  )0.0461(  )0.0568(  )0.0683(  

مشارآة المرأة في القوى 
  **0.178-  **0.152-  **0.112-  *0.0742-  *0.0556-  العاملة

  )0.0321(  )0.0401(  )0.0529(  )0.0726(  )0.0872(  
  ***4.883-  **3.543-  ***3.643-  **2.529-  **2.119-  متوسط سنوات الدراسة

  )0.989(  )1.085(  )1.233(  )1.430(  )1.658(  
متوسط سنوات الدراسة 

  ***0.272  **0.188  ***0.208  **0.147  **0.124  )تربيع(
  )0.0588(  )0.0653(  )0.0748(  )0.0883(  )0.103(  

الالجئون الوافدون لكل 
  0.000335-  0.000199-  0.000216-  0.000165-  0.000130-  شخص 100,000

  )0.000323(  )0.000481(  )0.000683(  )0.00102(  )0.00132(  
الالجئون المغادرون لكل 

  0.000672  *0.000796  *0.000629  **0.000690  0.000372  شخص 100,000
  )0.000267(  )0.000299(  )0.000342(  )0.000443(  )0.000554(  

  0.0292-  0.0162-  0.0260-  0.0281-  0.0225-  االلتحاق بالتعليم الثانوي
  )0.0163(  )0.0185(  )0.0233(  )0.0317(  )0.0415(  

  0.109  0.0183  0.115  0.123  0.0924  الطفرة الشبابية
  )0.0677(  )0.0852(  )0.110(  )0.146(  )0.176(  

نمو الناتج المحلي 
  0.00300  0.00258  0.00592  0.00382  0.00287  اإلجمالي

  )0.0164(  )0.0192(  )0.0222(  )0.0259(  )0.0286(  
  252  252  252  252  252  المشاهدات

: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات؛ وبيانات منظمة العمل الدولية؛ المصدر
  وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم.

  .p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 *** ؛)تكرار 1,000( قوسين بين Bootstrap بطريقة المحتسبة المعيارية األخطاء ترد: مالحظة
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 االنحدار ساسأ على التقدير على األحمر الخط ويدل . الترتيبيةقيم النتائج التقديرات لكل  20ويبين الشكل   
 الخامسة بيةالترتي قيمبال يتعلق فيما ويالحظ. به الثقة نطاق وعلى المعتاد المربعات أقل على القائم اإلحصائي
 التقديرات طمتوس عن إحصائيًا تختلف المعارك قتلى عدد على العوامل هذه تأثير تقديرات أن فوق، وما والسبعين
  .البياني الرسم في المبيَّنة

 
  في البلدان العربية الترتيبي اإلحصائي االنحدار من التقديرات  -20الشكل 

  2013-1990في الفترة نزاعات  شهدتالتي 
  

 
: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى مجموعة بيانات قتلى المعارك لبرنامج أوبساال عن بيانات النزاعات؛ وبيانات منظمة العمل الدولية؛ المصدر

  وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية في العالم.
  

  االستنتاجات  -دال
  

ويمكن أن تساهم اإلصالحات التعليمية وتهيئة فرص عمل جهدًا تعاونيا،  حل مشكلة بطالة الشبابيتطلب   
لرابط بين اللشباب في تحويل آارثة محتملة إلى فرصة للمنطقة العربية. وهناك أدلة تجريبية محدودة على مجدية 

حتمل التأثير الم فهمالذهاب في . وتشير النتائج إلى أهمية من جهة أخرى النزاعاتو ا من جهةلديمغرافيالبطالة وا
تائج أيضًا النآما تشير  متوسط التقديرات. إلى ما هو أبعد من على النزاعات االقتصادية -رات االجتماعيةللمتغّي
تاحة ، فإن إهكذاو لبلدان المنكوبة بالنزاعات في المنطقة العربية. لخاصة هامة ب أن مشاآل بطالة الشبابإلى 

  إلى االستقرار في المنطقة العربية.رئيسيًا  البطالة قد تكون سبيًالأزمة تعالج خيارات مجدية للشباب 
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  في المنطقة العربية إلى التنمية طويلة األمدنزاعات المن   -سًاخام
 

في ًا تدميرإحدى أآثر الظواهر االجتماعية وهي مسلحة، الهلية األنزاعات مبتالة اآلن بالالمنطقة العربية   
  .المنطقة العربيةمرآزة على وهذه الدراسة تبحث في العالقات بين النزاعات والتنمية،   .عالمنا المعاصر

 
 اإليديولوجيات وانتشار المتمردة الجماعاتفتت بت مقترنًا الحوآمة، في العجز أوجه تراآم أطال وقد  
دّمرة آثارًا م األمد طويلةالنزاعات تخّلف و. السالم وبناء لصنع المبذولة الجهود وقوض النزاعات أمد ،المتطرفة

   .على التنمية في المنطقة آكل
 

والبلدان المتقدمة قلما تعيش نزاعات ألنّ االقتصاد بأآمله يتوقف بشكل أساسي . العكسيةهو التنمية  النزاع  
نطاق تتسّبب ال ةواسعالوحاالت العنف السياسي   .آثافة شبكات التبادل االقتصاديعلى على تقسيمات العمل و

 لعالقاتايمكن أن تغّير تدريجيًا بتفكك هذه الشبكات، حتى بين الجماعات غير المتورطة مباشرة في القتال، و
إلى  بالنزاعاتنكوبة تزعزع النزاعات الثقة وتتسّبب بهروب رأس المال واليد العاملة من البلدان المو .هاجميع

 بدًال من يةعنفالتعّزز النزاعات المسلحة سلطة الجهات الفاعلة آذلك  .أماآن تنعم بالسالم وتملك مقّومات اإلنتاج
النزاعات آما أن  .إنتاجيةغير بيئة  بازدياد سياسيةال قراراتحبذ الفي أنشطة منتجة اقتصاديا، فتتلك المنخرطة 

ت في النزاعاواألوضح من ذلك أن  .في زعزعة الثقة وفي إثارة معضالت أمنية بين الفئات االجتماعية تتسبب
 ،ةرب األهليناتجة عن الحالقتصادية االتداعيات ، إذ تنتقل إليها اللى البلدان المجاورةإ هاآثار تمتدالمنطقة العربية 

   .مؤثرةإلى البلدان المجاورة تداعيات يحملون معهم الالجئين آما أن 
 

البيئة االقتصادية  سهمتوقد أ  .العربيةخّلفها النزاعات حقيقة ملموسة في المنطقة تالمّدمرة التي إن النتائج   
في التحديات  ًاآبيرتسهم إسهامًا الديمغرافية الوجهات أّن آما  .األهليةاالضطرابات إذآاء في المتدهورة باطراد 

فالكثير من الشباب الذين ال يحظون باإلعداد المدرسي المالئم وغير القادرين على   .التي تواجهها المنطقة
   .من غير الدول بدعوى تمكينهمجهات فاعلة فتجرهم إليها االنخراط في سوق العمل عرضة للتهميش 

 
لنزاعات على معدالت البطالة، في المعدل ل إحصائيةوفي حين ليست هناك على الصعيد العالمي أثار   
ي النزاعات فبين حدة ذه الدراسة وجود عالقة وثيقة وهامة بين البطالة وقلة الفرص المتاحة للشباب وتؤآد ه

ويتعّزز هذا الترابط مع اشتداد  .بأعلى مستويات البطالة وثيقًا رتبط ارتباطًامفأعنف النزاعات  .المنطقة العربية
 سبيًال ونتك قد البطالة أزمة تعالج للشباب مجدية خيارات تاحةإ فإن ذا،لوحّدة النزاعات وارتفاع معّدالت البطالة. 

تهدف أن يشمل سياسات تسنبغي نزاع ية . وأي انتقال ناجح من حالالعربية المنطقة في االستقرار إلى رئيسيًا
  .مشاآل الشباب آأولوية قصوى على جدول األعمال السياسي

 
م، في إدارة شؤون الحكدومًا وهذا ال يمكن أن يحدث ما لم تعالج الجهات السياسية الفاعلة العجز المتفاقم   

 بالنزاعاتنكوبة في البلدان العربية المالتمهيد الحاسم لذلك و  .والمساءلةوجهات الصوت ال سيما التدهور في 
عائمها مترّسخة في مبدأ احترام حقوق اإلنسان الشروع في عملية لبناء السالم تبدأ بالمصالحة، وتكون دهو 

   .عملية بناء سالم قادرة على االستمرارفي أي األساسي العنصر بقى وسيآان وما زال ذا فه .للجميع
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  في عملية بناء السالم الصلة بين السالم والتنمية وحقوق اإلنسان
 

  حقوق اإلنسان والمصالحة  -1
 

بغض النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم، وجنسهم  ،ًاجميعحقوق اإلنسان هي األساس في حياة البشر   
 وتشكل حجر األساس ألي .ال تقبل التجزئة أو التصرفمتعاضدة وهذه الحقوق مترابطة  .ولونهم ودينهم ولغتهم

  .ات المستقَطبةالمجتمععلى عقد اجتماعي جديد في إلعادة التفاوض مصالحة يراد لها النجاح و
 

االعتداءات و .السبب الجذري للنزاعات والحافز لها على حد سواءانتهاآات حقوق اإلنسان لقد آانت   
حاالت االختفاء القسري والسجن والتجويع والمذابح وجرائم الحرب والعنف الجنسي وغير القانونية على المدنيين، 

التي تتناول بناء السالم ترّآز على األدبيات و .ظّل النزاعاتآلها تشهد على تفاقم انتهاآات حقوق اإلنسان في 
اء أسس عنى بإرسالسالم باعتماد آليات ُتأهمية تسوية انتهاآات حقوق اإلنسان في المراحل األولى من عملية بناء 

 الشروع في هذهوآيفية توقيت  اتحول أفضل ممارسيمكن تقديمها لكن ما من نصيحة  . 95العدالة االنتقالية
الحصانة ترك فإن ذا لو . 96ةفيإقامة عالقات دائمة غير عن "يقّوض"فتوقيت هذه العمليات يمكن أن  .التسويات

بشأن وتيرة وسرعة القرار وينبغي أن يسترشد  .عملية بناء السالمفي من العقاب دون معالجة قد يهدد ثقة الناس 
 لسياق واإلطار التشريعي وبتصوراتابتحليل  تطبيق أي إصالحات تهدف إلى معالجة انتهاآات حقوق اإلنسان

ي ف تكونأو  القضائيةتكّمل عمل العدالة أن  قضائيةاللعدالة غير ويمكن ل .الناس ومدى ثقتهم بأي تسوية جديدة
  .تطولقد بعض الحاالت بديًال عن عمليات اإلصالح القضائي التي 

 
  بناء السالم واالنتعاش االقتصادي  -2

 
المستمدة من مبادرات بناء السالم في بلدان عديدة إلى أّن االنتعاش االقتصادي يمكن أن تشير األدلة   

لذي صدر مؤخرا عن األمم المتحدة إلى أنّ االنتعاش ا ويشير استعراض بناء السالم .يخفف احتماالت نشوء النزاع
هذه الدراسة أّن ضعف آليات وقد بّينت  . 97الدولي السالم لبناء الحقيقية االستراتيجية يكون"االقتصادي قد 

ن تهميش شرائح واسعة مفي ، على مدى عقود، تالمساءلة االجتماعية والسياسية واالقتصادية واإلدارية تسّبب
تتفاقم حاالت الشعور بالظلم االجتماعي واالقتصادي نتيجة عجز الحكومات عن و .السكان وإهمال احتياجاتهم

  .ةيوعن تشجيعهم على حّل مشاآلهم بأساليب غير عنف ما يشغل الناساالستجابة ل
 

حاسم في تحقيق مشارآة اقتصادية عادلة وزيادة  دورلمؤسسات على الصعيدين الوطني والمحلي لو  
اعتماد نهج متكامل في وضع السياسات االقتصادية وسياسات سوق ومن األهمية بمكان  .فرص العمل للمواطنين

وتتطلب معالجة  .ال سيما لفئة الشباب، المشارآة في االقتصاد ويضمن فرص عمل الئقالعمل يشّجع توسيع نطاق 
مشكلة بطالة الشباب زيادة اإلنتاجية باعتماد إصالحات اقتصادية وتوسيع نطاق الدعم عن طريق خدمات أساسية 

  .98ًااألآثر ضعفللحماية االجتماعية تلبي احتياجات الفئات 
 

                                                 
95  United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011.  

96  United Nations, 2015, p.20, para. 39.  

  المرجع نفسه.  97

  .2012برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية،   98
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وضع استراتيجيات لمعالجة العجز المؤسسي في األجلين القريب والبعيد تدعم التوّصل وتتطّلب جهود بناء السالم 
  .99إلى تسوية سياسية جديدة

 
، يحتاج الناس إلى الشعور بأن حاجاتهم والخدمات مباشرة ففي المرحلة التي تعقب انتهاء النزاعات  

لهذه االحتياجات، ال بّد من تفعيل مجموعة واسعة من األنشطة تشمل خلق  وتلبيًة .األساسية تحظى باألولوية
 وضمانفرص عمل لحاالت الطوارئ، وتحفيز النمو وتوفير إمكانات الحصول على خدمات الكهرباء والمياه، 

 بوقد أثبت توليد فرص العمل في حاالت الطوارئ، إما عن طريق العمل للحسا . 100توزيع السلع توزيعًا عادًال
الخاص أو بإنشاء مؤسسات صغيرة قابلة لالستمرار تستهدف الشباب والنساء والمشردين داخليا، فعاليته في 

وأشارت الدراسات التي تناولت عمليات بناء  .إحداث تغيير إيجابي وفي بعث األمل في العودة إلى حياة طبيعية
 ،"السالم بناء عملية مشروعية"ليها إالتي ترتكز السالم خالل السنوات العشرين الماضية إلى أهمية تحديد األسس 

وفي األجل الطويل، تتطلب معالجة  . 101الثقة في المؤسسات التي تؤمن احتياجاتهميدون ستعييبدأ المواطنون آي 
القصور في عمل المؤسسات والنزعات اإلقصائية التي تثير فتيل النزاعات االستثمار في الوسائل السياسية 

  .ا بما يخدم إصالح الجهازين القضائي واألمني وجهود التنمية االجتماعيةواالستثمار فيه
  

  إصالح المؤسسات  -3
  

نة األولوية إلصالحات معيفيها بطيئة طويلة، تعطى عملية لمؤسسات الوطنية الشامل لصالح اإلعملية   
ع؛ توقيمما هو بكثير وتمتد عملية بناء السالم فترة أطول  .على غيرها وقد ال ترقى إلى مستوى توقعات المانحين

رات السلوآية المتعلقة بالمواقف الالزمة لالنتقال من المعارضة والمواجهة إلى قدر من التسامح والقبول قد فالتغّي
ها في آلأن تنفذ العملية على صّناع القرار أّال يغفلوا ضرورة باإلضافة إلى ذلك، و . 102أو أآثر تستغرق جيًال

  .103"تجاهسياق ال "يكون التقدم فيه خطيًا وال أحادي اال
 

 المال رأس"على على الترآيز جهود المساعدة التقنية في المنطقة العربية  تقتصروفي أحيان آثيرة، ا  
، ذلك وأّدى .للنزاعات المحرآة القوى تعالج التي الملموسة غير النتائج علىما م أآثر التحتية، البنيةآ ،"المادي

تي القطاعات العامة ال ازدحامعن استثمارات سابقة ألوانها أو نجمت، مثًال، في بعض الحاالت، إلى تفاقم أضرار 
ال بّد من  ولذا، . 104جديدة اتتوترذلك وّلد يتلبي احتياجات مجموعة واحدة على حساب مجموعات أخرى ف

  .105الجذرية وأسبابهاالنزاعات  آثارصالحات مؤسسية تعالج إل وتقنيًا سياسيًاالتصدي 
   

                                                 
  ).2013برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (  99

  المرجع نفسه.  100

101  Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010.  

102 Geneva Peacebuilding Platform, 2015; United Nations, 2015.  

103  United Nations, 2015.  

104  O’Sullivan and others, 2012.  

  ).2013برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (  105



-55- 

  الحوار الوطنياالشتمالية في عمليات   -4
 

رات واستثماال داعي له استعراض األمم المتحدة لبناء السالم إلى تسّرع الدروس المستفادة من شير ت  
عملية  آيفية تنفيذ مراحلفي وال وجود لممارسة فضلى   .المصالحةعمليات في الحوار الوطني وسابقة ألوانها 

أن األدلة تشير إلى أّن غير  .مرهونة بالسياقألّن هذه اإلجراءات  ،ها والتخطيط لهاربناء السالم من حيث توات
ينتهي بها ونتيجة لذلك، " .وندوليال ونوالميّسر اءالوسطحّرآها في معظم الحاالت يسريعًا وتشّكل اتفاقات السالم 

ى السلطة تنافس علت األول المقام فيالمحدودة التي آانت سياسية الطبقة الاآلراء السائدة لدى استرجاع الحال إلى 
في االعتبار اعتماد سياسات تأخذ ولذا من األهمية   .والمصالحة السالم جهوديتهدد  ما ،106"النزاعاتخالل 

   .وتطلعاتها هااحتياجاتوتستوعب القاعدة الشعبية والجماعات النائية والمهمشة 
 

  

                                                 
106  United Nations, 2015.  
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  مرفقال
 

  مالحظات منهجية ومحتويات ملحق الفصل الثالث، القسم باء  -ألف
 

مستويات ب. غير أّن العوامل التي ترتبط التنمية نواتجعدد من بالنزاعات التي تلحقها ثار اآلتهدف هذه الدراسة إلى تحديد   
تعّرض بعض البلدان لتأثيرات خارجية يفقد فمثًال،  .قد تكون أيضا مرتبطة بارتفاع احتماالت نشوب نزاع مسلح النواتج ة مننخفضم
 .النزاعينشب فبين الجماعات فيما التي تتفاقم  ءالعداحاالت ق قدرتها على تقديم خدمات الصحة العامة ومعالجة حاالت االستياء ويتع

تستخدم هذه الدراسة نماذج ألخذ بعض هذه العوامل بالحسبان، و .خشى أن يعزى تأثير هذه العوامل إلى النزاعات، ُيةالحالتلك وفي 
ار داخل البلد على اآلث ةرّآزم النواتج،رات بين البلدان في متغّيفيما اآلثار الثابتة التي تزيل االختالفات  يذاإلحصائي االنحدار 
في ات المؤشر مستويمتوسط إلى ما زيادة نسبًة من مشاهدة نقص التغذية، فال بّد زايد تفي إذا آانت النزاعات تتسبب فمثًال،  .الواحد
  .نماذج اآلثار الثابتة اآلثار المنتظمة للنزاعات داخل البلد الواحدقّدر وت .هخالل النزاع أو في الفترة التي تلي القطر

  
البلدان التي استمر وعلى وجه الخصوص، في حالة  .ر الملغىالمتغّي نحيازاوقد تفرط نماذج اآلثار الثابتة في الحماية من   

من األثر الثابت  ءًاجزالنزاع يشكل إذ في تقديرات آثار النزاعات،  البيانات لن تسهم آثيرًاعنها فيها النزاع طوال الفترة التي توفرت 
هذه تفاقم وت .التحفظ ةمن النزاعات، فقد يؤدي نموذج اآلثار الثابتة إلى تقديرات شديد أن هذه البلدان هي األآثر تضررًاوبما  .نفسه

 عادة،عند بدء سلسلة البيانات ( ًاوربما آان بعض البلدان فقير .ًاسوى فترات قصيرة نسبيتغطي البيانات ال آانت  إذاالظاهرة حّدة 
  .آذلك النماذج هذا األثر تتجاهلف ،المرحلة تلك قبل بها مّرت نزاعات ) بسبب1990و 1970في الفترة بين عامي 

  
ن م يمنعنالنسبة إلى بعض المؤشرات، . وهذا باتقدم مجموعة من التقديرات المتحفظةأن هذه الدراسة مع ذلك، تختار   

بصفة خاصة على ذلك ينطبق و .آبيرة بالرغم من هذه القيود ًاإلى مؤشرات أخرى آثار، بينما نجد بالنسبة تحديد آثار النزاع
   .ها سالسل زمنية طويلةلالمؤشرات التي تتوفر 

  
  مالحظات منهجية ومحتويات ملحق الفصل الرابع، القسم جيم  -ءبا

  
، اإلحصائي بأآملهوزيع تعبر الرات المتغّير في التغيُّفي االقتصادات القياسية التطبيقية لتقدير  الترتيبيستخدم االنحدار ُي  

 على القائم اإلحصائي نحداراالنتائج  المستقلة (أيرات في المتغّيالحّدية رات ر التابع للتغّيمن تقدير آيفية استجابة متوسط المتغّي بدًال
 اإلحصائيلتوزيع لالتعامل مع العالقات المعقدة والمتعددة األبعاد عن طريق وضع نماذج  الترتيبي النحدارليمكن و). المربعات أقل
تابع الذي يعبر عن الر المستقلة والمتغّيالتفسيرية رات وتلخص التقنيات الخطية القياسية العالقة بين مجموعة من المتغّي .راتلمتغّيل

ألّن  ،هذه األساليب ال توفر سوى صورة جزئية عن العالقة التجريبيةلكن  . | المتوسط المشروطةدالة النتيجة استنادا إلى 
  .yر في النقاط المختلفة من التوزيع المشروط للمتغّيهذه العالقة قد تختلف تماما 

 
في المعارك على  100,000 نموذج اعتماد حاالت الوفاة لكل مواصفاتنقطة البداية في التحليل التجريبي تتمّثل في   

  االقتصادية المحددة في الفصل الرابع، الفرع باء.-رات االجتماعيةالمتغّي
  

BD , βL. unemployment γ L. X τ u ,  
 

إلى ؤدي إلى نتائج غير متسقة ويقد ، الذي unobserved heterogeneityر غير الملحوظ يهو التغاعيب هذا النموذج   
 للسنةمكن معالجتها عن طريق إدراج اآلثار الثابتة يوهذه مشكلة  .المربعات أقل على القائم اإلحصائي االنحدارفي تقديرات تحّيز 
جميع تأخير ب مشاآل السببية العكسية عن طريق انتججري اوي .مشمولة لقطرالمخصوصة لاآلثار الثابتة  ليستو .النحداراتفي ا
-اآلثار المحتملة لهذه العوامل المحددة االجتماعيةتزيح في المعدل  اتويبدو أن تقديرات المتوسط .رات المستقلة في التحليلالمتغّي

  االنحدار الترتيبي. ستخدم في التقديراتيإلى ذلك و  .االقتصادية على النزاع
 

 الترتيبية الدالة Angrist and Pischke (2009)يعرف  ،Mostly Harmless Econometrics آتابهما من 7 الفصل في  
في   الترتيبية القيمة عند ،سلوكال حسنةآثافة  ووذ متواصل اإلحصائي توزيعهمتغّير عشوائي  وهو ،  رللمتغّي) CQF( الشرطية

  :يلي آما ، المستقلة التفسيرية راتالمتغّي منيتشكل  vectorوجود متّجه 
 

| |  
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 حيثما    الحد التقليل إلى مسألة   الدالة الترتيبية المشروطة تحّلو مشروطة على  yعلى   لـ  التوزيعهي دالة  |
  :التالية دنىاأل
 

_   _ _   _   _ _   ,  
  

  :تعرف آالتالياإليجابية والسلبية بشكل غير متماثل والتعابير الفحص التي تزن دالة هي  حيث   
 

1 0 1 0 . | | 1 0 . 1 | | 
  

  :النحو التاليعلى  , , الترتيبي االنحدارالمبني على  مقّدرالنموذجًا خطيًا، يعّرف  يكون وعندما   
  

. 
 

واألخطاء  .االنحرافات المعيارية للتقديرات الناتجةبت واحتس Bootstrap تكرار 1000لقيمة الترتيبية، أجري  لكّل تقدير  
لى مدى أن الخطأ ثابت ع افتراضتحت تم الحصول عليها يأآبر من تلك التي  تكون عمومًاالتي تحتسب بهذه الطريقة  ةالمعياري

  .homoskedasticityرات المستقلة، أي افتراض آافة قيم المتغّي
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تتخبط المنطقة العربية في نزاعات مسّلحة أهلية هي من أكثر الِمَحن تدميرًا للمجتمعات 
في التاريخ المعاصر.  ومع أّن نصف الدول العربية يعاني اليوم، بشكل مباشر أو غير مباشر 
وبدرجات متفاوتة، من نزاعات مسّلحة، قليلة هي المعلومات المتوفرة حول تداعيات تلك 
النزاعات على الفقر وسلوكيات األسر المعيشية. وفي هذا اإلطار، تبحث هذه الدراسة في 

العالقة بين النزاع والتنمية.  

وتنظر هذه الدراسة في األدّلة المتزايدة، والمأخوذة من الدول المتأثرة بالنزاع، على أّن النزاعات 
تلحق أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين ورفاههم، وتقّوض النمو االقتصادي والنظم السياسية 

وحقوق اإلنسان.  وتشير أيضًا إلى التحديات العاتية التي تؤثر على المسيرة التنموية في 
المنطقة العربية، بما في ذلك أعداد الالجئين المتزايدة وتضّخم أعداد الشباب.  وتؤكد الدراسة 

أّن تلك األضرار والتحديات تلقي أعباء ثقيلة على الحكومات التي باتت تعجز، أكثر فأكثر، 
عن إيجاد فرص عمل للشباب ومنحهم مقّومات الحياة الكريمة.  ورغم عدم توافر ما يلزم من 
إحصاءات لتبيان أثر ارتفاع معدالت البطالة على النزاعات، تؤكد هذه الدراسة وجود ارتباط 

مباشر بين تفّشي البطالة وشّح الفرص المتاحة للشباب وحّدة هذه النزاعات في المنطقة 
العربية.  وال شك في وجود ترابط وثيق بين تفاقم حّدة النزاعات وارتفاع معدالت البطالة.
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